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DECIZIA NR. 24/2008

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata de
Administratia Finantelor Publice ... - Activitatea de Inspectie Fiscala
Persoane Juridice ... asupra contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L. cu
sediul in ..., str. ..., nr. ..., jud. .., inregistrata la O.R.C. ... sub nr. ...,
avand C.U.I. RO ..., reprezentata legal de dl. ..., in calitate de
administrator.

Petentul contesta Decizia de impunere nr. .../... intocmita de
organele de inspectie fiscala ale Administratiei Finantelor Publice ...
-Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane Juridice ....

Suma totala contestata este de ... lei, reprezentand:
-... lei - taxa pe valoarea adaugata neadmisa la rambursare;
- ... lei - accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata. 
Contestatia se considera depusa in termenul legal in conformitate

cu art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, poarta semnatura si stampila titularului dreptului procesual
asa cum prevede art. 206 din O.G. 92/2003 republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 209
alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala a
Finantelor Publice ... este investita a se pronunta asupra cauzei.

I. Petentul contesta decizia de impunere nr. .../.... Societatea a
solicitat in data de ... rambursarea sumei de ... lei, din care s-a aprobat
numai pentru suma de... lei, iar diferenta in suma de ... fiind respinsa la
rambursare. 

Potrivit contractului de comodat nr. .../... amenajarea imobilului s-a
efectuat pentru sediul social, agentie de turism si autogara potrivit
obiectului principal de activitate Transporturi terestre de calatori pe baza
de grafic, cod CAEN .... Amenajarea  sediului social este indispensabila
acestei activitati unde se lucreaza cu publicul, unde persoanele
interesate vin pentru contractarea unor curse turistice ocazionale,



cumpararea de abonamente, taxarea si inchirierea unor microbuze si
autocare. La fel de necesare si utile sunt activitatile conexe de autogara
si agentie de turism pentru valorificarea la maxim a capacitatilor de
transport. Aceste activitati sunt prevazute in planul de dezvoltare al
societatii si a spune ca nu sunt destinate realizarii de operatiuni
impozabile este o grava eroare din partea organului de inspectie fiscala.
Societatea nu poate functiona fara sediu social si fara un spatiu adecvat
pentru transportul de calatori.

Scoaterea de la deducere a sumei de ... lei nu are nici un temei
legal pentru ca potrivit dispozitiilor art. 145 din Codul Fiscal Legea nr.
571/2003 "orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa
aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul
urmatoarelor operatiuni: a) operatiuni taxabile".

Toate operatiunile desfasurate de societate sunt operatiuni
taxabile si s-a facut dovada organului de control ca in acest sediu a fost
obtinut venituri si s-au virat la bugetul de stat sute de milioane de lei. In
conditiile in care se accepta la deducere si suma de ... nu se mai
datoreaza nici majorari de intarziere in suma de ... lei. 

Fata de cele de mai sus societatea solicita anularea constatarilor
din raportul de inspectie fiscala, respectiv anularea deciziei de impunere
pentru sumele contestate si restituirea sumei de ... lei scoase de la
deducere. 

II. Prin decizia de impunere nr. .../... intocmita de organele de
inspectie fiscala ale Administratiei Finantelor Publice ... - Activitatea de
Inspectie Fiscala Persoane Juridice ..., a fost respinsa la rambursare
taxa pe valoarea adaugata in suma de ... lei, si au fost stabilite accesorii
aferente in suma de .... 

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost investita sa
analizeze daca suma de ... lei, reprezentand taxa pe valoarea
adaugata respinsa la rambursare cu accesoriile aferente, a fost
corect determinata.

In fapt, societatea comerciala ... S.R.L. a fost verificata pentru
perioada ... - ... de catre organele de inspectie fiscala ale Administratiei
Finantelor Publice ... - A.I.F., ca urmare a solicitarii soldului sumei
negative de TVA cu optiunea de rambursare din decontul de TVA
aferent lunii decembrie ....



Referitor la taxa pe valoarea adaugata in suma de ... lei neadmisa
la deducere organele de inspectie fiscala in raportul de inspectie fiscala
nr. .../... precizeaza ca aceasta este aferenta unor facturi fiscale pentru
amenajarea cladirii proprietatea domnului..., baza de impozitare aferenta
acestor facturi fiscale fiind inregistrata in evidenta contabila in contul
471.

Prin referatul cu propuneri de solutionare se mentioneaza ca
imobilul situat in ..., str. ..., nr. ... a fost ridicat in baza autorizatiei de
constructie nr..../... eliberata de Primaria Municipiului ... la cererea
domnului ... in calitate de proprietar al terenului si/sau constructiilor
situate in str. ... nr. .... Se retine faptul ca societatea functioneaza la
sediul social declarat la Oficiul Registrului Comertului situat in ..., str. ...,
nr. ... in baza contractului de comodat nr. .../... incheiat intre S.C. ...
S.R.L. si S.C. ... S.R.L. .... Mai mult la art. 6 din contractul de comodat
nr. .../... se precizeaza "Beneficiarul se obliga sa foloseasca imobilului
conform destinatiei de sediu firma si alte activitati comerciale potrivit
contractului."

Organul de inspectie fiscala a constatat ca pana in prezent imobilul
respectiv nu a fost amenajat pentru birouri, respectiv agentie de turism si
autogara care sa fie destinate realizarii de venituri, asa cum sustine
petenta, astfel incat taxa pe valoarea adaugata inregistrata nu este
aferenta realizarii de venituri, incalcandu-se prevederile art. 145 alin. 2
lit. a) din Legea nr. 571/2003, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Referitor la taxa pe valoarea adaugata suplimentara in suma de ...
lei organul de inspectie fiscala in referatul cu propuneri de solutionare
precizeaza ca societatea a declarat in anul ... la bugetul de stat taxa pe
valoarea adaugata de plata mai putin cu suma de ... lei fata de evidenta
contabila.

Ca urmare a celor mai sus precizate au fost calculate accesorii
conform prevederilor art. 119 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. 

Avand in vedere cele de mai sus precum si precizarile din referatul
organului de inspectie fiscala al Administratiei Finantelor Publice ... -
A.I.F. se va respinge contestatia pentru suma totala de ... lei,
reprezentand taxa pe valoarea adaugata neadmisa la rambursare cu
accesoriile aferente.

In drept, art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind codul
fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: 

"Sfera de aplicare a dreptului de deducere
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei.



(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent�
achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor
opera�iuni:

a) opera�iuni taxabile;[...]"
Art. 119 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare stipuleaz:
“Dispozitii generale privind majorari de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a

obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de
întârziere.”

Pentru considerentele aratate in continutul proiectului de deciziei,
in temeiul art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind codul
fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 119 din
O.G. nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborat cu prevederile art. 70, art. 209 alin. (1) pct. a), art. 210, art.
211 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se:

DECIDE

1. Respingerea ca neintemeiata legal a contestatiei nr. ... din data
de ... formulata de S.C. ... S.R.L. din ... pentru suma totala de ... lei,
reprezentand taxa pe valoarea adaugata respinsa la rambursare si
accesorii aferente, stabiliata prin decizia de impunere nr. .../....

2. In conformitate cu prevederile art. 218 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului ....

   

Director Executiv,
     

                                                     Avizat,
                                                     Biroul Juridic


