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DECIZI A Nr. 100 din 26 iunie 2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C. “ ...” S.R.L.
din comuna ..., judeŃul Prahova

Biroul  SoluŃionare ContestaŃii  din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice
a JudeŃului  Prahova a fost sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscală Prahova, prin
adresa nr. ... din ... mai 2009 – înregistratã la D.G.F.P. Prahova sub nr. .../... mai 2009, în
legãturã cu contestaŃia SocietăŃii  Comerciale “ ...” S.R.L. din comuna ..., judeŃul
Prahova, formulatã împotriva Deciziei de impunere privind  obligaŃiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. ... din ... aprilie  2009, act
administrativ fiscal emis de A.I.F. Prahova, precum şi împotriva Raportului  de InspecŃie
Fiscală încheiat la data de ... aprilie  2009 de consilieri din cadrul A.I.F. Prahova,
comunicate societăŃii  comerciale la data de ... aprilie  2009. 

În conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 31.07.2007, cu modificările
şi completările ulterioare, prin adresa susmenŃionată, A.I.F. Prahova a transmis Dosarul
contestaŃiei către D.G.F.P. Prahova - Biroul  soluŃionare contestaŃii .

Organul de soluŃionare a contestaŃiei constatând îndeplinirea prevederilor art. 207
şi ale art. 209 alin. (1) lit. a) din TITLUL  IX � SoluŃionarea contestaŃiilor formulate
împotriva actelor administrative fiscale � al OrdonanŃei Guvernului Nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală - republicată (republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 513/31 iulie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
transmiterea contestaŃiei în termen de 30 zile de la comunicarea actului atacat,
înregistratã la D.G.F.P. Prahova sub nr. .../... mai 2009, iar apoi la A.I.F. Prahova sub nr.
.../... mai 2009, precum şi încadrarea în cuantumul de până la 1.000.000 lei a sumei
totale ce formează obiectul cauzei, procedează în continuare la analiza pe fond a
contestaŃiei.

Ulterior , în timpul soluŃionării contestaŃiei, prin adresa înregistrată la A.I.F.
Prahova sub nr. .../... mai 2009, iar la D.G.F.P. Prahova sub nr. .../... mai 2009 şi prin
adresa înregistrată la D.G.F.P. Prahova sub nr. .../... iunie 2009, societatea comercială
contestatoare a adus completări  la contestaŃia ini Ńială.

Societatea Comercială “ ...” S.R.L. are domiciliul  fiscal în comuna ... – Sat ...,
judeŃul Prahova, este înregistratã la Oficiul Registrului ComerŃului Prahova sub nr.
J29/.../... şi are codul unic de înregistrare fiscalã ... cu atribut fiscal RO.
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Obiectul contestaŃiei îl constituie suma totală de ... lei � reprezentând taxă pe
valoarea adăugată stabilită suplimentar şi respinsă la rambursare la inspecŃia fiscală din
... aprilie 2009. 

Din analiza actelor şi documentelor existente în Dosarul contestaŃiei, rezultă:
I. –  SusŃinerile contestatoarei sunt urmatoarele (citat):

* – ContestaŃia ini Ńială, depusă şi înregistrată la D.G.F.P. Prahova sub nr. .../...
mai 2009, iar  la A.I.F. Prahova sub nr. .../... mai 2009:

"[...]  Contestăm prevederile cuprinse în Raportul de InspecŃie Fiscală nr.
.../....04.2009 capitolul "Cu privire la colectarea TVA", respectiv colectarea de TVA, în
valoare de ... lei, la factura externă nr..../....02.2009, livrare de produse către OrganizaŃia
..., cu sediul în FranŃa, (organizaŃie care, conform convenŃiei de înfiinŃare, nu are cod de
TVA) din următoarele motive:

– există comandă de lucru pentru efectuarea lucrării;
– livrarea s-a efectuat pe bază de factură fiscală nr .../....02.2009 şi factură

externă .../....02.2009, care nu conŃin cod de TVA la rubrica client;
– factura este însoŃită de documentul de transport nr ... din care rezultă că

produsele au fost transportate din România în FranŃa;
– există un Acord de Cooperare încheiat între Guvernul României şi

OrganizaŃia ..., publicat în Monitorul Oficial nr. .../...11.2002– fapt ce atestă că România
recunoaşte OrganizaŃia ...

– din nota transmisă de OrganizaŃia ... rezultă că livrările de bunuri şi servicii
către ... sunt exonerate de TVA

FaŃă de cele de mai sus considerăm că livrarea este o livrare fără TVA în
conformitate cu prevederile Legii 571/2003, [...], art 143, lit k [...];

În opinia noastră organul de inspecŃie a încadrat greşit operaŃiunea ca fiind livrare
intracomunitară către un partener din Uniunea Europeană care are obligaŃia de a
comunica un cod de TVA. [...]."

* – Adresa depusă şi înregistrată la A.I.F. Prahova sub nr. .../... mai 2009 prin
care s-au adus completări  la contestaŃia ini Ńială:

"[...]  Pentru susŃinerea contestaiei, depusă la nr .../....05.2009, privind prevederile
cuprinse în Raportul de InspecŃie Fiscală nr. .../....04.2009 capitolul "Cu privire la
colectarea TVA", respectiv colectarea de TVA, în valoare de ... lei, la factura externă
nr..../....02.2009, livrare de produse de produse către OrganizaŃia ..., cu sediul în FranŃa,
[...] vă înaintăm alăturat traducerea legalizată a documentului care atestă scutirea de
TVA pentru livrările de bunuri către OrganizaŃia .... MenŃionăm că originalul se află la
sediu societăŃii şi poate fi oricând pus la dispoziŃia organelor de control.

FaŃă de acestea ne susŃinem afirmaŃia că livrarea este o livrare fără TVA în
conformitate cu:

  1–prevederile Legii 571/2003, [...], art 143, lit k -[...],
  2– precizările (OMF 2067/2007)-NORME Art. 5. - (1) [...] Art 5 (3) [...]; [...]."

II. – Din Decizia de impunere nr. ... din ... aprilie 2009, respectiv din anexa
la aceasta - Raportul de inspecŃie fiscală din ... aprilie 2009, rezultă următoarele:
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*  – InspecŃia fiscală parŃială din luna aprilie  2009 a avut ca obiectiv al controlului
verificarea modului de calcul, evidenŃiere şi declarare a obligaŃiilor  fiscale privind TVA la
S.C. “ ...” S.R.L. din comuna ... pentru perioada ianuarie � februarie 2009, în vederea
soluŃionării Decontului de TVA  aferent lunii februarie 2009 cu opŃiunea de rambursare a
soldului sumei negative a TVA, înregistrat la organul fiscal teritorial sub nr. .../... martie
2009, iar la organul de inspecŃie fiscală – A.I.F. Prahova – sub nr. .../... martie 2009.

În urma verificãrii efectuate s-a întocmit  Raportul  de inspecŃie fiscală din ...
aprilie  2009.

În acest Raport, la CAPITOLUL III. � Constatări fiscale � s-a consemnat (citat):
"[...] A. CU PRIVIRE LA MODUL DE DETERMINARE ŞI EVIDEN łIERE A

TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ.
InspecŃia fiscală s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, aprobat

prin Legea nr. 571/2003, [...], vizând intervalul 01.01.2009 – 28.02.2009.
[...] În intervalul de timp verificat (01.01.2009 – 28.02.2009 ) unitatea a colectat

T.V.A. în valoare totală de ... lei, a dedus T.V.A. în sumă totală de ... lei, rezultând T.V.A.
de recuperat în cuantum de ... lei. Totodată, societatea prezintă aprovizionări
neimpozabile (tichete de masă, bonuri fiscale, societăŃi neplătitoare de TVA) în sumă
totală de ... lei.

[...] Cu privire la colectarea TVA
[...]  La control a fost stabilită o diferenŃă de TVA în valoare totală de ... lei după

cum urmează:
– ... lei reprezentând TVA aferentă unei livrări intracomunitare de bunuri către o

persoană care nu a comunicat furnizorului un cod valabil de înregistrare de TVA. Astfel,
în data de ....02.2009 societatea emite factura externă nr. ... către Organisation ... în
valoare de ... euro, reprezentând .... Contravaloarea în lei a acestei livrări este de ... lei
reflectată în factura fiscală nr..../....02.2009. Societatea verificată pune la dispoziŃie
documentul de transport CMR nr. ... din care rezultă :

a) la rubrica 2-destinatar: Organisation ...;
b) la rubrica 3-loc prevăzut pentru livrare: Organisation ...;

De asemenea sunt specificate locul şi data plecării mărfii, respectiv ..., ....02.2009
precum şi locul şi data recepŃiei acesteia: ...-FRANłA, ....02.2009. După cum se observă
această livrare este o livrare intracomunitară către o persoană care nu a comunicat
furnizorului un cod valabil de TVA.

Au fost încălcate prevederile art. 143, alin.(2), lit.a) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal [...]. [...].”  

III. – Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contestaŃiei, în urma
analizei efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada emiterii actului
administrativ fiscal atacat, organul de soluŃionare a cauzei constatã:  

* – Prin Raportul  de inspecŃie fiscală încheiat de organele de control ale D.G.F.P.
Prahova – A.I.F. în data de ... aprilie 2009 la S.C. “ ...” S.R.L., au fost verificate obligaŃiile
fiscale datorate de această societate comercială în contul TVA  aferentă perioadei ianuarie
– februarie 2009, în vederea soluŃionării Decontului de TVA aferent lunii februarie 2009
cu opŃiune de rambursare a soldului sumei negative a TVA de ... lei.
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În urma inspecŃiei fiscale, s-a acordat drept de rambursare numai pentru TVA în
sumă de ... lei, iar pentru diferenŃa de TVA  în sumă de ... lei (... lei – ... lei) organele de
inspecŃie fiscală au stabilit  că nu se justific ă rambursarea.

Din această diferenŃă, suma de ... lei, contestată, reprezintă TVA   colectată
suplimentar la control, aferentă unei livr ări  intracomunitare de bunuri  către o persoană
care nu a comunicat societăŃii comerciale contestatoare un cod valabil de înregistrare în
scopuri de TVA .

Astfel, organele de inspecŃie fiscală au stabilit că livrarea bunurilor  în valoare de ...
euro, consemnată în factura externă nr. .../... februarie 2009 emisă către OrganizaŃia ...,
cu sediul în FranŃa, reflectată şi în factura fiscală nr. .../... februarie 2009 cu valoarea de ...
lei, nu este o livrare  scutită de TVA , deoarece S.C. “...” S.R.L. nu a respectat
prevederile art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu modificarile şi completările
ulterioare, neprezentând la control un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA
aparŃinând firmei beneficiare, atribuit de autorităŃile fiscale din alt stat membru.  
....................................................................................................................................................

* – Prin  contestaŃia formulat ă, S.C. “...” S.R.L. susŃine că organele de inspecŃie
fiscală au calculat în mod eronat diferenŃa suplimentară de TVA  în sumă de ... lei, în
condiŃiile în care livrarea intracomunitar ă consemnată în factura externă nr. .../...
februarie 2009 este "... o livrare fără TVA ..." în conformitate cu prevederile art. 143
alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Ordinul
M.E.F. nr. 2067/2007.

Totodată, prin  adresele de completare a contestaŃiei ini Ńiale – înregistrate la
D.G.F.P. Prahova sub nr. .../... mai 2009 şi nr. .../... iunie 2009, societatea comercială
contestatoare a transmis:

– copia traducerii  din limba franceză a solicitării  de exonerare de TVA  adresată
de OrganizaŃia ..., FranŃa Biroului fiscal competent Vama franceză - ... (legalizată sub nr.
.../... mai 2009 de Biroul Notarial ...); 

– copia Comenzii nr  .../... ianuarie 2009 pentru livrările de bunuri către OrganizaŃia
... în valoare totală de ... €;

– copii ale documentelor de livrare  ce privesc obiectul contestaŃiei (Factura
externă nr. .../...02.2009 – pentru livrarea produselor comandate în valoare de ... €, Factura
fiscală nr. .../....02.2009 – în sumă de ... lei şi Document de transport auto CMR nr. .../...
februarie 2009), precum şi copii ale documentelor de livrare  ulterioar ă (... facturi emise
în luna martie 2009). 

Precizăm că valoarea celor ... facturi  emise de societatea comercială contestatoare
în lunile februarie (...) şi martie 2009 (...) este cuprinsă în valoarea totală a comenzii şi
certificatului de scutire de TVA de ... €.
....................................................................................................................................................

* – LegislaŃia fiscală în vigoare, din perioada analizată, prevede:
−−−− Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:
"[...]  Titlul  VI −−−− Taxa pe valoarea adăugată
[...] Scutiri pentru exporturi sau alte operaŃtiuni  similare, pentru livrări  intracomunitare şi

pentru transportul internaŃional şi intracomunitar
Art. 143. – (1) Sunt scutite de taxă:
[...]  k) livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea organismelor internaŃionale

recunoscute ca atare de autorităŃile publice din România, precum şi a membrilor acestora, în limitele şi
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în conformitate cu condiŃiile precizate în convenŃiile de înfiinŃare a acestor organisme sau prin acorduri de
sediu;

[...] (2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele:
a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului  un cod

valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităŃile fiscale din alt stat membru, cu excepŃia:
1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele decât livrările

intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand,

opere de artă, obiecte de colecŃie şi antichităŃi, conform prevederilor art. 1522; [...]."
..................................................................................................................................................

– Ordinul  M.E.F. nr. 2.067 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor
privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit.
j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, [...] :

"1. Precizări  generale
Art. 1. – [...] (3) Potrivit art. 143 alin. (1) lit.  j) şi k) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe

valoarea adăugată livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea [...] reprezentanŃelor
organizaŃiilor  internaŃionale şi interguvernamentale acreditate într-un alt stat membru. Sunt asimilate
organizaŃiilor internaŃionale instituŃiile şi alte organisme ale ComunităŃilor Europene/Uniunii Europene
care activează în alte state membre.

[...] Art. 5. – (1) Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziŃiile
efectuate din România de către persoanele scutite, menŃionate la art. 1 alin. (3) şi (6), stabilite în alte
state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori /prestatori.

[...] (3) Pentru aplicarea scutirii directe trebuie respectate următoarele condiŃii:
a) persoana scutită va pune la dispoziŃia furnizorului /prestatorului un certificat în original

autentificat de Ńara gazdă, din care să reiasă că persoana în cauză poate face obiectul scutirii, conform
art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE, respectiv art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE.
Documentul care urmează să fie folosit este întocmit la nivel comunitar în oricare dintre limbile oficiale
ale Uniunii Europene. Versiunea în limba româna a acestui certificat de scutire este prezentată în anexa
nr. 4. În cazul în care certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, se va anexa o traducere
în limba română a rubricilor completate;

b) furnizorul/prestatorul va menŃiona pe factură o declaraŃie semnată de el cu privire la faptul că
plata percepută nu conŃine taxă pe valoarea adăugată."
....................................................................................................................................................

* – FaŃă de cele prezentate mai sus, rezultă următoarele:
În Raportul de inspecŃie fiscală încheiat la data de ... aprilie 2009, nu se

consemnează faptul că, în timpul controlului, societatea comercială contestatoare ar fi
pus la dispoziŃia organelor de inspecŃie fiscală certificatul în original autentificat de
Ńara gazdă, respectiv FranŃa, din care să reiasă că OrganizaŃia ... poate face obiectul
scutirii  de TVA  pentru achiziŃiile de bunuri din România, conform art. 15 alin. 10 din
Directiva 77/388/CEE. 

De asemenea, nici cu ocazia depunerii contestaŃiei, societatea comercială nu a
prezentat certificatul  tradus în limba română care să constituie dovada pentru care
livrarea bunurilor  înscrise în factura externă nr. .../... februarie 2009, reprezintă o livrare
de bunuri  efectuată în favoarea unui organism internaŃional recunoscut ca atare de
autorităŃile publice din România, pentru care ar fi   scutită de TVA  – conform
prevederilor art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (3)
şi art. 5 alin. (1) şi (3) din Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea
adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind
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Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, [...], aprobate prin Ordinul
M.E.F. nr. 2067/2007.

Prin această contestaŃie se susŃine că societatea comercială se încadrează în
prevederile privind  scutirea de TVA  stabilite la art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal
şi se depune la dosarul contestaŃiei copia Acordului  de cooperare între Guvernul
României şi OrganizaŃia ... referitor la dezvoltarea viitoare a cooperării ştiinŃifice şi
tehnice în cadrul proiectelor de cercetare ale ..., semnat la ..., la data de ... martie 2002 şi
o copie, în limba franceză, a Certificatului  de exonerare de TVA  nr. .../... din 20 martie
2009 privind Comanda nr. .../... ianuarie 2009 pentru produse în valoare de ... €.

Prin  prima adresă de completare a contestaŃiei ini Ńiale – înregistrată la A.I.F.
Prahova sub nr. .../... mai 2009, iar la D.G.F.P. Prahova sub nr. .../... mai 2009, S.C. “...”
S.R.L. a depus la dosarul cauzei copia legalizată a traducerii din limba franceză a
formularului  oficial UE 15/10 ştampilat de către biroul vamal francez din .., din care
rezultă (citat):

"SOLICITARE DE EXONERARE DE TVA
ÎN BAZA ARTICOLULUI 15 PUNCTUL 10 AL DIRECTIVEI 77/388/CEE

1. Numele solicitantului
2. ORGANISATION ...
(OrganizaŃia ...)
Adresa completă în statul membru UE destinatar al bunurilor, serviciilor
(1)
Rue ...
Cod poştal, loc, Ńara .../FRANłA
Biroul fiscal competent Vama franceză- ...
Solicitantul adevereşte
a). că cumpără (1) bunurile specificate pe verso prezentei solicitări
X în calitate de organism internaŃional
B) că satisface condiŃiile şi limitările impuse de statul membru indicat la
pct. 2, pentru a beneficia de această exonerare.
Solicitantul se angajează să achite TVA exigibilă în mod normal în cazul în
care bunurile (1) indicate pe verso nu ajung la destinaŃie sau nu
îndeplinesc condiŃiile care au motivat exonerarea.

..., ... martie 2009
Semnătura indescifrabilă, ss

Serviciul Import-Export
...

Departament ExpediŃii/vamă/fisc/logistică
Semnătura indescifrabilă, ss

VERSO
BUNURILE PENTRU CARE SE SOLICITĂ EXONERAREA DE TVA
Nr de identificare TVA stat membru cod preŃ unitar total
...
Sat ... România ...    EUR ...
...
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Total ...
Livrare autorizată cu exonerare de TVA
Decizia nr .../...
... martie 2009
Ştampila vămii franceze
... martie 2009
Semnătura indescifrabilă, ss"

FaŃă de aceste noi documente prezentate în timpul  soluŃionării  contestaŃiei, se
constată faptul că OrganizaŃia ..., în calitate de beneficiar al facturii externe nr. .../...
februarie 2009, a solicitat autorit ăŃii  fiscale competente din FranŃa eliberarea unui
certificat  din care să rezulte că poate face obiectul scutirii  de TVA  pentru achiziŃiile de
bunuri  din România, conform art. 15 alin. 10 din Directiva 77/388/CEE, abia în data de
... martie 2009.

Certificatul  de scutire a fost eliberat de autoritatea fiscală competentă (Vama
franceză) în data de ... martie 2009 pentru valoarea totală de ... euro, cuprinsă în comanda
întocmită de OrganizaŃia ...

MenŃionăm că valoarea bunurilor  consemnate în factura externă de ... euro este
cuprinsă în valoarea totală a bunurilor  de ... euro specificate în Comanda nr. ... din ...
ianuarie 2009 care a stat la baza solicitării şi obŃinerii Certificatului  de exonerare de
TVA  Nr. .../... emis la data de ... martie 2009 pentru valoarea de ... €.

Rezultă astfel că, la data livr ării  bunurilor  (...) din luna februarie 2009,
consemnată în factura externă nr. .../... februarie 2009 în valoare de ... euro şi factura
fiscală nr. .../... februarie 2009 în valoare de ... lei, şi confirmată ca ajunsă la destinaŃie
(FranŃa) prin Documentul de transport auto CMR nr. .../... februarie 2009,  societatea
comercială contestatoare nu a deŃinut  certificatul  în original prevăzut la art. 5 alin. (3)
lit. a) din Normele aprobate prin Ordinul M.E.F. nr. 2067/2007 (mai sus citate) şi, drept
urmare, nu a avut baza legală pentru facturarea fără TVA  a livrării bunurilor către
OrganizaŃia ...

De asemenea, din copia facturii fiscale nr. .../....02.2009, se constată faptul că
societatea comercială contestatoare nu a menŃionat pe factură nicio declaraŃie în sensul
celor stabilite la art. 5 alin. (3) lit. b) din Normele aprobate prin Ordinul M.E.F. nr.
2067/2007 (mai sus citate), respectiv că "plata percepută nu conŃine TVA".

Astfel, pentru factura fiscală nr. ... din data de ... februarie 2009 nu a fost îndeplinită
niciuna din condiŃiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Normele aprobate prin Ordinul
M.E.F. nr. 2067/2007 pentru aplicarea scutirii directe de TVA. 

FaŃă de cele prezentate mai sus, rezultă că numai livr ările  ulterioare datei de ...
martie 2009 efectuate de societatea comercială contestatoare către OrganizaŃia ... FranŃa –
data autorizării  de către autoritatea fiscală franceză a exonerării  de TVA  prin Decizia nr.
.../... – sunt scutite de TVA  – conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul
fiscal, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (3) şi art. 5 alin. (1) şi (3) din Normele privind
aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l)
si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, [...], aprobate prin Ordinul M.E.F. nr. 2067/2007.

Astfel, livrarea de bunuri  consemnată în factura fiscală nr. ... din ... februarie
2009 – în sumă de ... lei şi în factura  externă nr. .../....02.2009 – în valoare de ... €,, nu
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poate fi  scutită de TVA  în sensul prevederilor art. 143 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal,
întrucât această livrare  nu este acoperită de un certificat  de exonerare solicitat de
OrganizaŃia ... FranŃa înainte de data livr ării  şi recepŃionării  bunurilor  comandate. 

Certificatul  solicitat în data de ... martie 2009 şi aprobat în data de ... martie
2009, poate fi utilizat pentru aplicarea scutirii directe de la plata TVA numai pentru
achiziŃiile efectuate din România de către OrganizaŃia ... FranŃa după data de ... martie
2009, acest document neputând fi  invocat pentru exonerarea de TVA  aferentă achiziŃiei
din luna februarie 2009.  

În aceste condiŃii, în mod corect şi legal la inspecŃia fiscală din ... aprilie 2009,
organele de control au stabilit o diferenŃă suplimentară de TVA  colectată în sumă de ...
lei aferentă livr ării  unor produse în sumă de ... lei din luna februarie 2009 (... lei x 19%),
pentru care societatea comercială contestatoare nu a deŃinut  la data livr ării  un certificat
autentificat de Ńara gazdă a beneficiarului său OrganizaŃia ... FranŃa din care să reiasă că
acest beneficiar poate face obiectul scutirii  de TVA , conform art. 15 alin. 10 din
Directiva 77/388/CEE.

De asemenea, nu a fost îndeplinită nici condiŃia pentru acordarea scutirii privind
înscrierea pe factura fiscală a declaraŃiei prevăzută la art. 5 alin. (3) lit. b) din Normele
aprobate prin Ordinul M.E.F. nr. 2067/2007.

Drept urmare, contestaŃia urmează a fi  respinsă ca neîntemeiată pentru suma de ... lei
TVA stabilită suplimentar prin Decizia de impunere nr. ... din ....04.2009.

IV. - Concluzionând analiza pe fond a contestaŃiei formulată de
Societatea Comercială “ ...” S.R.L. cu sediul în comuna ... – sat ..., judeŃul Prahova,
împotriva Deciziei de impunere privind  obligaŃiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecŃia fiscală nr. ... din ... aprilie  2009, act administrativ fiscal emis de
A.I.F. Prahova, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 216 din OrdonanŃa
Guvernului Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată în 31.07.2007,
cu modificările şi completările ulterioare, se

D   E   C   I   D   E   :

1. - Respingerea contestaŃiei ca neîntemeiată pentru suma totală de ... lei �
reprezentând taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar şi respinsă la rambursare
la inspecŃia fiscală din ... aprilie 2009.

2. — În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 218 din O.G. nr. 92/2003,
republicată în 31.07.2007, cu modificările si completările ulterioare, şi ale alin. (1) al art.
11 din Legea conteciosului administrativ nr. 554/2004, prezenta decizie poate fi atacată -
în termen de 6 (şase) luni de la data primirii acesteia - la instanŃa de contencios
administrativ competentă din cadrul Tribunalului Prahova.

DIRECTOR COORDONATOR,

CT/4ex./26.06.2008
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