DECIZIA nr. -/2010
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. X S.R.L., cu sediul în --, str.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna,
înregistrat la
Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna sub nr. --/2009.
Direc ia General a Finan elor Publice Covasna a fost sesizat de Activitatea
de Inspec ie Fiscal Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat la D.G.F.P.
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta iei formulate de S.C. X S.R.L., înregistrat
la Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna sub nr. --/2009.
Obiectul contesta iei îl constituie Decizia de impunere nr. --/2009 emis în
baza Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de
Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna, prin care s-a stabilit în sarcina
contestatoarei obliga ii fiscale suplimentare de plat în sum total de ?? lei din care
TVA în suma de ?? lei cu major ri aferente în sum de ?? lei.
Contesta ia a fost depus în termenul prevazut de art. 207 alin. 1 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând ca în spet sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 alin. (1)
i alin. (3), art. 206 i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , D.G.F.P. Covasna este investit , prin Compartimentul
de solu ionare a contesta iilor, s solu ioneze pe fond contesta ia.
I. Prin contesta ia formulat de S.C. X S.R.L. se atac Decizia de impunere nr.
--/2009 emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ
fiscal emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna, prin care s-a stabilit în
sarcina contestatoarei obliga ii fiscale suplimentare de plat în sum total de ?? lei
din care TVA în suma de ?? lei cu major ri aferente în sum de ?? lei.
Contestatoarea în sus inerea contesta iei, arat faptul c suma stabilit
suplimentar reiese din trei facturi emise de SC Y SRL în calitate de locator, în prima
jum tate a anului 2006, reprezentând chirie. În acest sens petenta sus ine faptul c
nu are obliga ia de a verifica respectiv a solicita firmei SC Y SRL acte care dovedesc
dac are sau nu dreptul de a emite factur cu sau f r TVA, motiv pentru care suma
stabilit suplimentar nu îi apar ine.
Fa de cele ar tate contestatoarea solicit s se dispun anularea Deciziei
de impunere nr. --/2009 emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act
administrativ fiscal emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna, iar pe cale de
conseci s se exonereze societatea de la plata TVA în sum de ?? lei i a
major rilor de întârziere în sum de ?? lei stabilite în sarcina s-a.
II. Organele de control din cadrul AIF Covasna au efectuat o inspec ie fiscal
general la S.C. X S.R.L., în urma c reia sa întocmit Decizia de impunere nr. --/2009
emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ fiscal emis
de Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna, prin care s-a stabilit în sarcina

contestatoarei obliga ii fiscale suplimentare de plat în sum total de ?? lei, din care
TVA în suma de ?? lei i major ri aferente în sum de ?? lei.
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat rile
organelor fiscale, sus inerile petentei i prevederile legale în vigoare pe perioada
controlului se re in urmato rele:
În fapt, organele fiscale din cadrul AIF Covasna în urma inspec iei fiscale
generale efectuate la S.C. X S.R.L., au întocmit Decizia de impunere nr. --/2009
emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ fiscal emis
de Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna, prin care s-a stabilit în sarcina
contestatoarei obliga ii fiscale suplimentare de plat în sum total de ?? lei din care
TVA în suma de ?? lei cu major ri aferente în sum de ?? lei.
Contestatoarea a formulat contesta ie împotriva Deciziei de impunere nr. -/2009 emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ
fiscal emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna prin care se atac
constat rile organelor de control cu privire la emiterea facturilor cu TVA de c tre SC
Y SRL din --, aferent chiriei pl tite în anul 2006 în sum de ?? lei, pentru inchirierea
imobilului situat în --, jud Covasna de c tre petent .
În drept, privind tratamentul fiscal al TVA referitor la emiterea facturilor cu TVA
de c tre SC Y SRL din --, reprezentând contravaloarea chiriei, în cauz potrivit
prevederilor art. 141 alin. 2 lit. e din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal se
constat c acest opera iune este scutit de tax .
Pentru taxarea acestei opera iuni scutite de tax , locatorul SC Y SRL putea
opta potrivit prevederilor art. 141 alin 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal în
condi iile stabilite de pct. 38 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, dar în spe se
constat faptul c locatorul, nu a optat pentru taxarea opera iunilor scutite i nu a
notificat organul fiscal în acest sens potrivit legii, iar contestatoarea nu de ine,
respectiv nu a prezentat op iunea locatorului de taxare a opera iunii.
Astfel organele de control în mod corect au consemnat în Raportul de
inspec ie fiscal nr. --/2009, faptul c contestatoarea a dedus în mod eronat TVA-ul
înscris în facturile emise în anul 2006 reprezentând contravaloarea chiriei deoarece
opera iunea era scutit de tax potrivit art. 141 alin. 2 lit. e din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, iar SC Y SRL în calitate de locator nu este obligat la colectarea
taxei pectru aceste opera iuni.
Fa
de cele ar tate, întruc t contestatoarea nu a prezentat op iunea
locatorului privind taxarea opera iunii, în spe sunt aplicabile prevederile pct. 40 din
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal potrivit c reia cit m: “Cu excep ia celor prev zute la
art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele impozabile nu pot aplica taxarea pentru
opera iunile scutite prev zute de art. 141 din Codul fiscal. Institu iile publice sunt
tratate ca persoane impozabile pentru activit ile scutite conform art. 141 din Codul
fiscal. Scutirile se aplic livr rilor de bunuri i/sau prest rilor de servicii realizate de
orice persoan impozabil . Dac o persoan impozabil a facturat în mod eronat cu
tax livr ri de bunuri i sau prest ri de servicii scutite conform art. 141 din Codul
2

fiscal, este obligat s storneze facturile emise. Beneficiarii unor astfel de opera iuni
nu au dreptul de deducere sau de rambursare a taxei aplicate în mod eronat pentru o
astfel de opera iune scutit . Ace tia trebuie s solicite furnizorului/prestatorului
stornarea facturii cu tax i emiterea unei noi facturi f r tax .”
Pentru considerentele de mai sus, i în temeiul dispozi iilor art. 205, art. 206,
art. 210, art. 213 i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur
Fiscal , republicat
DECIDE:
Respinge contesta ia formulat de S.C. X S.R.L., cu sediul în --, str.--, bl.--,
sc.--, ap.--, jud. Covasna, formulat împotriva Deciziei de impunere nr. --/2009 emis
în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de
Activitatea de Inspec ie Fiscal Covasna, ca neîntemeiat .
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac
poate fi atacat în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna.
DIRECTOR COORDONATOR,
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