
MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR 
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL�
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice
          a jude�ului .............

        D E C I Z I A  Nr. 30/2007      
          privind solutionarea contestatiei depusa de

           S.C. ‘’L’’ S.A  --, judetul .........
înregistrata la D.G.F.P. a jud. Vaslui sub nr. --/05.10.2007

Directia generala a finantelor publice a judetului Vaslui a fost sesizata de catre
Activitatea de inspec�ie fiscal� - serviciul Control fiscal II prin adresa nr. -- din 03.10.2007
asupra contestatiei formulata de S.C. ‘’L’’  S.A., cu sediul în ‘’B’’, str. ‘’R’’, nr. --, jud.
.........i, CUI RO --, înregistrat� la O.R.C. Vaslui sub nr. ---. 

Contestatia a fost formulata împotriva masurii dispuse prin decizia de impunere
nr. --/31.08.2007 privind obliga�iile suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� emis� în
baza raportului de inspectie fiscala nr. -- din 21.07.2007 întocmite de organele de
inspectie fiscala din cadrul Activitatii de inspectie fiscala - serviciul Control fiscal II.

Suma ce face obiectul contestatiei este de -- lei reprezentand
 - taxa pe valoarea adaugata              -- lei;
-  majorari de întârziere     -- lei;
Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art. 207 (1) din Ordonanta

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat� în 2007, la
D.G.F.P. Vaslui sub nr --/26.09.2007 si respectiv la Activitatea de inspectie fiscala sub
nr. --/28.09.2007. 

Constatând ca sunt întrunite conditiile prevazute de art. 207 (1) si 209 (1) lit. a) din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat� în
2007, Directia generala a finan�elor publice a judetului Vaslui prin compartimentul
Solutionare contestatii este legal investita sa solutioneze contestatia în cauza.

I.  S.C. ‘’L’’ S.A. “B”, nu este de acord cu obliga�ia fiscal� stabilit� suplimentar de
plat� la ‘’Taxa pe valoarea adaugata �i major�rile de întârziere’’ prin decizia de impunere
nr. -- din 31.08.2007, invocând urmatoarele:

- a achizi�ionat, cu factura nr. --/24.02.2005 emis� de AVAS Bucure�ti, construc�ii
- atelier �esut covoare (P+1) situat în municipiul Gala�i, str. --, nr. --, în valoare total� de --
lei din care taxa pe valoarea ad�ugat� -- lei;

- factura a fost achitat� de c�tre S.C. ‘’L’’ S.A. “B” cu OP nr. -- din 15.02.2005
suma de -- lei �i cu OP nr. --/15.02.2005 suma de -- lei;

- contrar prevederilor ‘’pct. 65 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i a prevederilor art.
160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
atât furnizorul, cât �i beneficiarul, aveau obliga�ia s� procedeze la înregistrarea contabil�
442.6 = 442.7 cu suma reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, [..], f�ra a avea loc pl��i
efective între cele dou� unit��i în ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�.’’;

- S.C. ‘’L’’ S.A. “B” a achitat suma de --- lei reprezentând taxa pe valoarea
ad�ugat�, înscris� în factur�, iar AVAS Bucure�ti cu OP nr. --/02.03.2005 a virat suma la
bugetul statului la Trezoreria Gala�i cu men�iunea ‘’T.V.A. “L” pentru S.C. ‘’M’’ �i ‘’A’’ “G’’;

- cu adresa nr. --/17.07.2007 a solicitat de la AVAS Bucuresti restituirea sumei de
-- lei;
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Urmare a verific�rii organele de inspectie fiscala din cadrul Activit��ii de inspectie
fiscala “V” la S.C. ‘’L’'  S.A. din “B”, pentru perioada verificata 01.07.2005 - 31.12.2006,
au calculat , potrivit art. 160^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, obligatii
fiscale cu titlul de taxa pe valoarea adaugata în suma de -- lei �i major�ri de întârziere în
sum� de -- lei.

În drept, la data opera�iunii comerciale art. 160^1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în
Monitorul Oficial al României, partea I, pâna la 1 ianuarie 2005, prevede:

’’M�suri de simplificare
 (1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice

masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru
aplicarea masurilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât si beneficiarul sa fie
înregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (2) Bunurile pentru care se aplica masurile simplificate sunt:
   .........
    c) cladirile de orice fel sau parti de cladire. Este considerata cladire orice constructie
legata nemijlocit de sol;
   ..........
    (3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt
obligati sa înscrie mentiunea <<taxare inversa>>. Furnizorii si beneficiarii evidentiaza
taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor livrari, respectiv achizitii, în jurnalele de
vânzari si de cumparari concomitent si o înscriu în decontul de taxa pe valoarea
adaugata, atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila, fara a avea loc plati efective
între cele doua unitati în ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata.
    [....]
    (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât si
beneficiarii. În situatia în care furnizorul nu a mentionat <<taxare inversa>> în facturile
fiscale emise pentru bunurile care se încadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa
aplice taxare inversa, respectiv sa nu faca plata taxei pe valoarea adaugata catre
furnizor, sa înscrie din proprie initiativa mentiunea <<taxare inversa>> în factura fiscala
si sa îndeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3).’’  �i în raport de prevederile Hot�rârii
Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.
44/2004,
           65^1. -’’ (1) Conditia obligatorie prevazuta la art. 160^1 alin. (1) din Codul fiscal,
pentru aplicarea masurilor de simplificare, respectiv a taxarii inverse, este ca atât
furnizorul, cât si beneficiarul sa fie persoane înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea
adaugata.[....]. 

(8) Livrarile de bunuri prevazute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate
dupa data de 1 ianuarie 2005, se consemneaza în facturi fiscale de catre furnizori, care
se întocmesc ca si pentru orice alta operatiune taxabila, respectiv vor contine si baza de
impozitare, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, având în plus mentiunea "taxare
inversa". Pentru valoarea bunurilor fara taxa pe valoarea adaugata, furnizorii vor efectua
înregistrarile contabile obisnuite pentru aceasta operatiune, iar pentru suma taxei pe
valoarea adaugata vor înregistra contabil 4426 = 4427. Furnizorii nu încaseaza taxa pe
valoarea adaugata înscrisa în factura fiscala de la beneficiari, desi aceasta figureaza în
totalul de plata al facturii fiscale. Factura fiscala se înregistreaza atât în jurnalul de
vânzari, cât si în jurnalul de cumparari, sumele fiind preluate corespunzator în decontul
de taxa pe valoarea adaugata. Furnizorii deduc integral taxa pe valoarea adaugata la
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De asemenea, nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei  nici
afirmatia contestatoarei ca "plata sumei si la D.G.F.P. “V”  ar fi o plata dubla" intrucat:

- taxa pe valoarea adaugata in suma de 52.599 lei i-a fost restituita nelegal de
catre AFP “B”deoarece avea obligatia sa aplice masuri de simplificare, potrivit art. 160^1
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in
vigoare de la 01.01.2005;

- nu au fost duse la indeplinire masurile stabilite de organul de inspectie fiscala
prin decizia de masuri nr. --/02.03.2006 emisa in baza procesului verbal nr. --/02.03.2006
privind corectarea taxei pe valoarea adaugata prin aplicarea masurilor de simplificare
<<taxare inversa>> potrivit punctului 65 ^1 din Hot�rârea Guvernului nr. 84/2005 pentru
modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004.

Fa�� de cele prezentate, pentru cap�tul de cerere reprezentând tax� pe valoarea
ad�ugat� în sum� de -- lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de -- lei, urmeaz� a
se respinge contesta�ia formulat� de S.C. ‘’L’’ S.A., ca neintemeiata.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art.
216 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat� în anul 2007, se

D E C I D E:

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. ‘’L’’ S.A. pentru
suma de -- lei reprezentând:

- -- lei - tax� pe valoarea ad�ugat�;
- -- lei - major�ri de întârziere aferente.
2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept

spre a fi dus� la îndeplinire. 
3. Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate

fi atacat� la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competent� în termen
de 6 luni de la data comunicarii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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