
                                         DECIZIA  nr.44/2009                                                    
           
             Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX , cap.2, art.209 din O.G. nr.92/ 2003 R privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de ACTIVITATEA DE INSPEC�IE
FISCAL� asupra contesta�iei formulat� de S.C. I S.R.L. împotriva Deciziei de
impunere nr.../2009 privind obliga�iile  suplimentare de plat� stabilite de
inspec�ia fiscal� în sum� de ... lei reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat�
r�mas� de plat� (... lei) �i accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat� (... lei),
întocmit� în baza raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr.../2009.  
             Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual, confirmat� cu
�tampila societ��ii �i a fost depus� în termenul legal, conform prevederilor
art.206 �i 207 pct. (1) din O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedur�
fiscal�. 
                Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
            I. Petenta, S.C. I S.R.L., în sus�inerea contesta�iei motiveaz� c� în mod
eronat organele de inspec�ie fiscal� au calculat TVA colectat� la soldul de marf�
în sum� de ... lei �i nu la contul datoriei pe care societatea o are fa�� de asocia�i
în sum� de ... lei conform NC .../31.11.2007 �i a balan�ei de verificare din luna
noiembrie 2007. În finalul contesta�iei petenta solicit� desfiin�area actelor
administrative fiscale atacate �i emiterea unei noi decizii de impunere cu o baz�
de impunere corespunz�toare.
               II  Prin decontul de TVA nr.../2009 cu op�iune de rambursare a soldului
sumei negative, S.C. I S.RL. a solicitat rambursarea sumei de ... lei. Ca urmare a
inspec�iei fiscale par�iale efectuat� de ACTIVITATEA DE INSPEC�IE
FISCAL� la S.C. I S.RL. s-a întocmit Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial�
nr.../2009 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere nr.../2009 prin care s-a
stabilit c� societatea nu are dreptul la rambursarea sumei solicitate, are de plat�
TVA în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere în sum� de ... lei. 
             Organele de inspec�ie fiscal� au majorat baza de impozitare a taxei pe
valoarea ad�ugat� cu suma de ... lei, pentru perioada verificat� (01.01.2004 -
30.06.2009), considerând c� societatea a înc�lcat prevederile art.82 alin.(3) din
O.G. nr.92/2003, art.128 alin. (5) �i alin.3 lit.e), art.145 alin.8 lit.a), art.155
alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, precum �i prevederile art.79 alin.(3) din O.G. nr.92/
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, respectiv:
               - a completat eronat deconturile de TVA cu sumele aferente ultimei
luni din trimestru, precum �i prin preluarea eronat� a sumelor din jurnalul de
cump�r�ri �i cel de vânz�ri;
                 - la sfâr�itul anului 2004 nu a colectat TVA pentru marfa constatat�
lips� în gestiune;
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                  - a dedus TVA de pe documente care nu apar�in societ��ii;
             - în luna noiembrie 2007 petenta a sc�zut soldul de marf� cu suma de ...
lei, în contul datoriei pe care a avea societatea fa�� de asocia�i, f�r� s� calculeze
TVA colectat� în sum� de ... lei  nerespectând prevederile art.128 alin.(5) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare: “orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile
c�tre asocia�ii sau ac�ionarii s�i, inclusiv o distribuire de bunuri legat� de
lichidarea sau de dizolvarea f�r� lichidare a persoanei impozabile, cu excep�ia
transferului prev�zut la alin.(7), constituie livrare de bunuri efectuat� cu plat�,
dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a fost dedus�
total sau par�ial.” Societatea a dedus integral TVA la achizi�ionarea m�rfii.
              Major�rile de întârziere în sum� de ... lei, aferente taxei pe valoarea
ad�ugat�, au fost calculate în conformitate cu prevederile O.G. nr.92/ 2003,
republicat�.
                 III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
societ��ii petentei cât �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 
                Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� ACTIVITATEA DE INSPEC�IE FISCAL� a stabilit în
conformitate cu prevederile legale în sarcina S.C. I S.R.L. suma de ... lei
reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� (... lei) �i accesorii aferente taxei
pe valoarea ad�ugat� (... lei)
          În fapt, prin decontul de TVA nr.../2009 cu op�iune de rambursare a
soldului sumei negative, S.C. I S.RL. a solicitat rambursarea sumei de ... lei. Ca
urmare a inspec�iei fiscale par�iale efectuat� de ACTIVITATEA DE
INSPEC�IE FISCAL� la S.C. I S.RL. s-a întocmit Raportul de inspec�ie fiscal�
par�ial� nr.../2009 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere nr.../2009 prin
care s-a stabilit c� societatea nu are dreptul la rambursarea sumei solicitate, are
de plat� TVA în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere în sum� de ... lei.
Organele de inspec�ie fiscal� au majorat baza de impozitare a taxei pe valoarea
ad�ugat� cu suma de ... lei, pentru perioada verificat� (01.01.2004 - 30.06.2009),
considerând c� societatea a înc�lcat prevederile art.82 alin.(3) din O.G.
nr.92/2003, art.128 alin. (5) �i alin.3 lit.e), art.145 alin.8 lit.a), art.155 alin.(8)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, conform punctului II al prezentei decizii.
                Din totalul diferen�elor,  SC I SRL motiveaz� TVA în sum� de ... lei
colectat� suplimentar de organele de inspec�ie fiscal� pentru anul 2007 �i care
provine din faptul c� în luna noiembrie petenta a sc�zut soldul de marf� cu suma
de ... lei, în contul datoriei pe care a avea societatea fa�� de asocia�i, f�r� s�
calculeze TVA colectat�, nefiind astfel respectate prevederile art.128 alin.(5) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare. Petenta a desc�rcat gestiunea cu urm�toarea opera�iune:
                                                        %    371 m�rfuri      ... 
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     ...   adaos comercial          378
     ...  TVA neexigibil          4428   
     ...   asocia�i                      4551 
              
                S.C. I S.R.L. sus�ine în contesta�ie c� în mod eronat organele de
inspec�ie fiscal� au calculat TVA colectat� la soldul de marf� în sum� de ... lei �i
nu la contul datoriei pe care societatea o are fa�� de asocia�i în sum� de ... lei
conform NC .../31.11.2007 �i a balan�ei de verificare din luna noiembrie 2007.
              În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile Legii nr.571/ 2003
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
              “(...) Art.137 - (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este
constituit� din:
        (...) c) pentru opera�iunile prev�zute la art.128 alin.(4) �i (5), pentru
transferul prev�zut la art.128 alin.(10) �i pentru achizi�iile intracomunitare
considerate ca fiind cu plat� �i prev�zute la art.130.1 alin.(2) �i (3), pre�ul de
cump�rare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absen�a
unor astfel de pre�uri de cump�rare, pre�ul de cost, stabilit la data livr�rii.
                (...) Art.140 - (1) Cota standard este de 19% �i se aplic� asupra bazei
de impozitare pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau
care nu sunt supuse cotei reduse.”
                Cfm. Raportului de inspec�ie fiscal� nr.../2009, pag.7, ultimul aliniat:
           “În perioada supus� inspec�iei fiscale par�iale, agentul economic a ob�inut
venituri din opera�iuni impozabile supuse cotei standard de 19% (vânz�ri de
marf�) conform prevederilor art.140 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.” 
                Incidente sunt prevederile art.140 pct.23 din H.G. nr.44/2004 privind
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare:
                “23. (1) Taxa se determin� prin aplicarea cotei standard sau a cotei
reduse asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii.
                  (2) Se aplic� procedeul sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei,
respectiv 19x100/119 în cazul cotei standard �i 9x100/109 în cazul cotei reduse,
atunci când pre�ul de vânzare include �i taxa. De regul� pre�ul include taxa în
cazul livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de servicii direct c�tre popula�ie
pentru care nu este necesar� emiterea unei facturi conform art.155 alin.(7) din
Codul fiscal, precum �i în orice situa�ie în care prin natura opera�iunii sau
conform prevederilor contractuale pre�ul include �i taxa.”
                  Conform art.7 alin.(1) pct.21 �i pct.26 din Legea nr.571/2003, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare:
           “În în�elesul prezentului cod, termenii �i expresiile de mai jos au
urm�toarea semnifica�ie:
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               (...) 21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan� dac�
rela�ia dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele cazuri:
            (...) b) o persoan� fizic� este afiliat� cu o persoan� juridic� dac� persoana
fizic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile persoanelor afiliate,
minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor de
vot de�inute la persoana juridic� ori controleaz� în mod efectiv persoana
juridic�;
                  (...) 26. pre� de pia�� - suma care ar fi pl�tit� de un client independent
unui furnizor independent în acela�i moment �i în acela�i loc, pentru acela�i bun
sau serviciu ori pentru unul similar, în condi�ii de concuren�� loial�;”
               Art.19 alin.(5) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare prevede:
                “Tranzac�iile între persoane afiliate se realizeaz� conform principiului
pre�ului pie�ei libere, potrivit c�ruia tranzac�iile între persoanele afiliate se
efectueaz� în condi�iile stabilite sau impuse care nu trebuie s� difere de rela�iile
comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. La stabilirea
profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind pre�urile de
transfer.”
               Motiva�ia societ��ii petente c� în mod eronat organele de inspec�ie
fiscal� au calculat TVA colectat� la soldul de marf� în sum� de ... lei �i nu la
suma înregistrat� în contul datoriei pe care societatea o are fa�� de asocia�i de ...
lei, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât asocia�ii
sunt persoane afiliate cu S.C. I S.R.L. �i în acest caz pre�ul de v�nzare al m�rfii
este “suma care ar fi pl�tit� de un client independent unui furnizor independent”,
respectiv suma de ... lei, reprezentând soldul m�rfii la pre� cu am�nuntul
înregistrat în eviden�ele contabile.
                    Societatea nu a calculat TVA nici la suma de ... lei �i nici la ... lei,
dar a dedus integral TVA la achizi�ionarea m�rfii.
          Art.128 alin.(5) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
               “ Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile
c�tre asocia�ii sau ac�ionarii s�i, inclusiv o distribuire de bunuri legat� de
lichidarea sau de dizolvarea f�r� lichidare a persoanei impozabile, cu excep�ia
transferului prev�zut la alin.(7), constituie livrare de bunuri efectuat� cu plat�,
dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a fost dedus�
total sau par�ial.”

                Având în vedere cele re�inute mai sus rezult� c�, pentru opera�iunea în
cauz�, S.C. I S.R.L. trebuia s� colecteze tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� în
sum� de ... lei, calculat� astfel:
                 ... lei x 0,15966 = ... lei
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            În consecin�� rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în
conformitate cu prevederile legale taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în  sum�
de ... lei �i în mod eronat au calculat în plus TVA colectat� în sum� de ... lei . 
           Fa�� de cele re�inute mai sus �i având în vedere c� din totalul diferen�elor
stabilite conform pct.II din prezenta decizie,  SC I SRL motiveaz� TVA în sum�
de ... lei colectat� suplimentar de organele de inspec�ie fiscal� pentru anul 2007,
rezult� c� societatea nu are dreptul la rambursarea TVA în sum� de ... lei �i
datoreaz� TVA de plat� în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere în sum� de ...
lei. În consecin�� urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia cu privire la
taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de ... lei �i a se admite contesta�ia cu
privire la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în  sum� de ... lei. Pe cale de
consecin�� se vor admite major�rile în sum� de ... lei �i se vor respinge
major�rile de întârziere în sum� de ... lei.

           Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 216 din OG 92/ 24.12.2003
R, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare,  se

                                                         DECIDE: 

                Art.1 Admiterea par�ial� a contesta�iei  formulat� de  S.C. I S.R.L.
privind suma de ... lei reprezentând : tax� pe valoarea ad�ugat� (... lei) �i
accesorii aferente TVA (... lei) �i anularea Deciziei de impunere privind
obliga�iile  suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr... /2009 cu
privire la aceste sume.             
            Art.2 Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei formulat�
de  S.C. I S.R.L. privind suma de ... lei reprezentând : tax� pe valoararea
ad�ugat� (... lei) �i accesorii aferente TVA (... lei), stabilit� de  ACTIVITATEA
DE INSPEC�IE FISCAL� prin Decizia de impunere privind obliga�iile  
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../2009.
        Art.3  Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.

                                                                DIRECTOR  EXECUTIV
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