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DECIZIA nr.65/16.05.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C CONSTANTA SRL
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………………

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal
Constan�a prin adresa nr…………/…………………2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr…………/…………………2005, cu privire la contesta�ia
formulat� de S.C. CONSTANTA SRL, cu sediul în Agigea, cl�direa
………………, terminal ………………, dana ……………,  jud.Constan�a.

Obiectul contesta�iei îl constituie Raportul de inspec�ie
fiscal� din data de …………………2005 �i Decizia de impunere nr…………… din
data de ………………2005  încheiate de SAF – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a.

Suma contestat� este de ………………………… lei, reprezentând T.V.A.
respins� f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare
stabilite suplimentar în timpul controlului.

Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al
societ��ii, fiind îndeplinite prevederile art.175 lit.e) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a
fost depus� în termenul prev�zut la art.176(1) din acela�i act
normativ.

Astfel, Raportul de inspec�ie fiscal� �i Decizia de impunere
au fost întocmite în data de ………………2004, transmise cu adresa nr………
din …………………2005, iar contesta�ia a fost înregistrat� la S.A.F.-
A.C.F.Constan�a sub nr…………/……………………2005.

Constatând c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte condi�ii
de procedur�, prev�zute la art.175 �i 178(1) din O.G. nr.92/2003
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.Prin contesta�ia înregistrat� la SAF - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr…………/…………………2005 S.C. CONSTANTA SRL
contest� debitul suplimentar stabilit în Decizia de impunere nr………
din ………………2005 în sum� ……………………… lei, reprezentând T.V.A respins�
f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare, conform
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de …………………2005.

În sus�inerea acesteia petenta invoc� urm�toarele argumente:

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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* S.C. T…………………… SRL a emis factura nr…………… din ……………2004
reprezentând “avans marf�”, în valoare total� de ………………… lei din
care TVA în sum� de ……………………… lei întrucât la momentul factur�rii
nu se cuno�tea cu certitudine, “locul” din care se va livra marfa,
respectiv din “zona liber�” sau din depozitele societ��ii din
Bucure�ti.

Furnizorul a optat pentru varianta factur�rii cu TVA, din
pruden�� pentru a nu fi prejudiciat bugetul de stat, urmând ca
ulterior s� se efectueze corec�iile necesare.

  În acest sens, petenta afirm� c� au fost respectate
prevederile contractului de vânzare-cump�rare încheiat între SC.
T………………… SRL în calitate de vânz�tor de m�rfuri importate �i S.C.
CONSTANTA SRL în calitate de cump�r�tor în Zona Liber� Constan�a.

* S.C. T………………… SRL a înregistrat taxa pe valoarea d�ugat�
colectat� prin factura nr…………… din ………………2004 în jurnalul de
vânz�ri pentru luna decembrie 2004 �i a �i efectuat plata la
bugetul de stat, motiv în plus pentru care petenta consider� c�
poate beneficia de deducerea acesteia.

În vederea sus�inerii afirma�iei de mai sus, contestatara
anexeaz� la dosarul cauzei, în copie, documente furnizate de c�tre
S.C. T…………………… SRL, respectiv dup� Jurnalul de vânz�ri pentru luna
decembrie 2004 (prima pagin�, pagina cu factura în cauz� �i
ultimele pagini), decontul de TVA pentru  luna decembire 2004 �i
pentru luna ianuarie 2005, precum �i OP-ul prin care s-a achitat
la bugetul de stat suma reprezentând TVA  de plat�.

Fa�� de cele de mai sus, petenta consider� c� m�sura de
respingerea f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare a
taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de …………………… lei nu se justific�
în condi�iile în care furnizorul a colectat TVA-ul �i solicit�
anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, nr.înregistrare …………
din …………………2005.

II. Urmare  adresei emise de AFP Constan�a nr……………/…………………2005,
înregistrat� la SAF - Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub
nr……………/…………………2005, organul fiscal a procedat la verificarea
cererii de rambursare a soldului sumei negative a T.V.A. depus� de
S.C. CONSTANTA SRL, conform decontului de TVA nr…………/…………………2005.

Prin cererea de rambursare nr…………/…………………2005, societatea a
solicitat rambursarea sumei de …………………… lei, rezultat� din
decontul lunii decembrie 2004.

Perioada verificat� a fost ianuarie 2004 - decembrie 2004.
Prin Raportul de inspec�ie din data de ………………2005, întocmit

ca urmare a verific�rilor efectuate, organele de control au
stabilit urm�toarele:

� Societatea a realizat opera�iuni scutite cu drept de deducere,
conform art.144, alin.(1) litera c) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, pentru introducerea de bunuri str�ine în zona
liber�, direct din str�in�tate în scopul depozit�rii �i
comercializ�rii acestora c�tre diver�i operatori din zona liber�;
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� Societatea justific� scutirea cu drept de deducere cu
urm�toarele documente:

� contracte de vânzare-cump�rare încheiate cu operatori
(agen�i economici)care î�i desf��oar� activitatea în zone libere;

� copii de pe licen�ele de lucru ale operatorilor emise de
MLPTL;

� facturi fiscale pe care este înscris� men�iunea “m�rfurile
fac obiectul vânz�rii în zona liber�;

� CIP (transport �i asigurare pl�tite pân� la) zona liber�
Constan�a Sud.

� Situa�ia de rambursare a fost determinat� de realizarea de
opera�iuni cu drept de deducere �i achizi�ionarea de bunuri �i
servicii necesare def��ur�rii activit��ii.

� Între S.C. T…………………… SRL Bucure�ti (în calitate de
vânz�tor) �i S.C. CONSTANTA SRL  Constan�a (în calitate de
cump�r�tor) s-a încheiat la data de 02.12.2004 un contract de
vânzare-cump�rare prin care cump�r�torul trebuie s� achite în
avans contravaloarea bunurilor alimentare livrate de c�tre
vânz�tor.

Astfel, petenta a achitat în avans contravaloarea
contractului în sum� de ……………… EUR, conform extrasului de cont
nr…………/………………2004, iar S.C. T………………… SRL Bucure�ti a emis factura
nr…………/…………………2004, reprezentând avans marf�, în valoare de
………………… lei (echivalentul a ……………… EUR) din care TVA în sum� de
………………… lei.

Ulterior (ianuarie 2005), S.C. T………………… SRL Bucure�ti a
livrat o parte din marf� (provenit� din zona liber� Giurgiu),
pentru care a întocmit factura nr……………/……………………2005 cu men�iunea
“scutit cu drept de deducere”, în valoare de ………………… EUR �i
factura nr………/………………2005 “în ro�u” pentru suma de ……………… EUR din
avansul încasat anterior, echivalentul a ………………… lei, din care TVA
în sum� de ………………… lei.

� Având în vedere c� factura de avans de mai sus nu este
aferent� opera�iunilor taxabile ale S.C. CONSTANTA SRL Constan�a,
în temeiul art.134, alin.(5), lit.b), coroborat cu art.145,
alin.(3), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,
organele de control resping la rambursare f�r� drept de preluare
în decontul lunii urm�toare, suma de …………………… lei

 Prin Decizia de impunere nr………/…………………2005 întocmit� de
S.A.F. - A.C.F.Constan�a s-au stabilit obliga�ii fiscale
suplimentare în sum� de ………………… lei, reprezentând TVA aferent�
facturii nr……………/……………………2004 �i respins� f�r� drept de preluare
în decontul lunii urm�toare.

Acest debit a fost stabilit pe baza constat�rilor cuprinse în
Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de …………………2005.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:
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Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� m�sura întreprins� de
c�tre S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal, prin Raportul de
inspec�ie fiscal� din data de …………………2005 �i prin Decizia de
impunere nr…………/……………………2005, de a stabili respingerea f�r� drept
de preluare în decontul lunii urm�toare a taxei pe valoare
ad�ugat� în sum� de …………………… lei, este întemeiat� legal.

În fapt, din documentele dosarului rezult� c� în perioada
verificat�, S.C. CONSTANTA SRL Constan�a a realizat opera�iuni
scutite cu drept de deducere, conform art.144, alin.(1), litera c)
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Potrivit Decontului privind taxa pe valoarea ad�ugat� pentru
luna decembrie 2004, cu nr. de înregistrare ……………/………………2005,
societatea a solicitat rambursarea sumei de …………………… lei.

Petenta a dedus suma de ………………… lei reprezentând TVA afent�
facturii nr………/……………………2004 reprezentând avans conform
contractului din 02.12.2004 încheiate între S.C. T…………………… SRL
Bucure�ti, în calitate de vânz�tor �i S.C. CONSTANTA SRL
Constan�a, în calitate de cump�r�tor.

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de ………………2005 �i
Decizia de impunere nr……… din …………………2005, în conformitate cu
art.134, alin.(5), lit.b), coroborat cu art.145, alin.(3), lit.a)
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, organele de control, au
stabilit c� societatea nu are drept de deducerea taxei pe valoarea
ad�ugat� aferenta facturii de mai sus �i respinge f�r� drept de
preluare în decontul lunii urm�toare suma de …………………… lei.

În drept, potrivit art.144 (1),c), 2. din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal sunt scutite de taxa pe valoare ad�ugat�,
“opera�iunile comerciale de vânzare-cump�rare a m�rfurilor str�ine
între diver�i operatori din zona liber� sau portul liber sau între
ace�tia �i alte persoane din afar� zonei libere sau a portului
liber”.

Art.145(3) din aceea�i lege, precizeaz� c� orice persoan�
impozabil� are dreptul de deducere a taxei pe valoare ad�ugat�,
“dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile…”, iar potrivit
alin.(4),

“de asemenea, se acord� oric�rei persoane impozabile,
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoare ad�ugat�, dreptul de
deducere pentru taxa pe valoare ad�ugat� prev�zut� la alin.(3),
dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt dectinate
utiliz�rii pentru realizarea urm�toarelor opera�iuni:

a)livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de
tax� pe valoare ad�ugat�, prev�zute la art.143 alin() �i art.144
alin.(1)”;

În temeiul textelor de lege citate mai sus, orice persoan�
impozabil� are dreptul s� deduc� taxa pe valoare ad�ugat� aferent�
achizi�iilor destinate opera�iunilor taxabile �i pentru
opera�iunile scutite de taxa pe valoare ad�ugat�, prin  lege.
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Fa�� de cele prezentate, tranzac�iile între o persoan� din
afara zonei libere �i un operator din zona liber� sunt scutite de
taxa pe valoarea ad�ugat�.

În spet�, S.C. CONSTANTA SRL Constan�a a dedus eronat suma de
…………………… lei, reprezentând TVA aferent� facturii nr………/………………2004
emis� de S.C. T…………………… SRL Bucure�ti.

Organul de control a respins la rambursare aceast� sum� pe
motiv c� societatea nu avea dreptul la deducerea acestei sume
fiind aferent� unei facturi eronate.

De�i recunoa�te eroarea comis�, petenta contest� m�sura
stabilit�.

În aceste condi�ii argumentele aduse în justificarea
factur�rii eronate, de c�tre furnizor:

� nu cuno�tea locul din care va fi livrat� marfa;
� a colectat taxa �i a achitat-o la bugetul de stat,

nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei
formulate de cump�r�tor.

Referitor la factura de stornare emis� de furnizor pentru
suma de ………………… lei din care TVA în sum� de ………………… lei, se
constat� c� aceast� opera�ie s-a efectuat ulterior perioadei
ianuarie - decembrie 2004 pentru care S.C. CONSTANTA SRL a
solicitat rambursarea aferent� perioadei mai sus men�ionate.

Astfel soldul TVA de rambursat nu a putut fi influen�at cu
suma mai sus men�ionat�.

Din aceste motive suma de …………………… lei reprezentând TVA
respins� la rambursare va fi compensat� (stins�) de societate cu
TVA de …………………… lei aferent� facturii de stornare
nr…………/…………………2005 �i cu TVA  de ………………… lei aferent� unei alte
facturi de stornare ce urmeaz� a fi emis� de acela�i furnizor S.C.
T…………………… SRL.

Având în vedere toate aceste aspecte, petenta nu are motiv
real de contestare întrucât  TVA  respins� la deducere �i implicit
la rambursare, se stinge prin stornarea facturii prin care s-a
constituit.

Astfel, se constat� c� în temeiul art.145,(3) �i (4),a) din
Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, organul de control a stabilit
corect faptul c� societatea nu poate beneficia de deducerea taxei
pe valoarea ad�ugat�, întucât factura de avans nu este aferent�
opera�iunilor taxabile ale SC. CONSTANTA SRL, societatea
desf��urând opera�iuni scutite cu drept de deducere TVA, marfa
urmând a fi vândut� în zona liber�.

Pe cale de consecin��, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii,
urmeaz� s� decid� respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� legal,
pentru suma de …………………… lei, reprezentând TVA f�r� drept de
deducere aferent� facturii nr……………/……………………2004, urmând ca
societatea s� efectueze regularizarea men�ionat� cu eviden�iere în
decont.



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

Tel./Fax: 0241/70 80 83

6

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei
decizii �i în temeiul prevederilor 179 �i 185(1) din OG
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�,
se

D E C I D E:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de
S.C. ……………………… SRL împotriva Raportului de inspec�ie fiscal� din
data de …………………2005 �i a Deciziei de impunere nr……… întocmit� la
data de …………………2005 de organele de control din cadrul SAF - ACF
Constan�a, pentru suma de ……………………… lei, reprezentând TVA respins�
f�r� drept de preluare în decontul lunii urm�toare.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
conformitate cu prevederile art.187(2) din O.G. nr.92/2003
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, în termen de 30
de zile de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

SEF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II

EMILIA CRÂNGU�

P..F./4ex
16.05.2005


