ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.125/04.10.2005
privind solu ionarea contesta iei formulate de
SC CONSTANTA SA
înregistrat la D.G.F.P.Constan a sub nr……………………

Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
Direc iei
Generale a Finan elor Publice Constan a a fost sesizat de S.A.F. Activitatea
de
Control
Fiscal
Constan a
prin
adresa
nr…………/………………2005, înregistrat la Direc ia General a Finan elor
Publice Constan a sub nr………/………………2005, cu privire la contesta ia
formulat
de SC CONSTANTA SA, cu sediul în Constan a, str…………
nr………, bl……, sc……, ap……, CUI – R ………………….
Obiectul contesta iei îl constituie Raportul de inspec ie
fiscal din 16.08.2005 i Decizia de impunere nr……………/16.08.2005
întocmite de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan a.
Debitul contestat este în sum de ……………… lei i reprezint
taxa pe valoarea
ad ugat
stabilit
de c tre organele de
inspec ie fiscal ca fiind f r drept de deducere fapt pentru care
a fost respins la rambursare.
Contesta ia
este
semnat
de
reprezentantul
legal
al
societa ii, conform art.175 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur
fiscal
republicat
i a fost depus
în
termenul prevazut la art.176 (1) din acela i act normativ.
Constatându-se c
in spe
sunt întrunite si celelalte
condi ii de procedur , prevazute la art.175 Titlul IX din O.G.
nr.92/2003
privind
Codul
de
procedur
fiscal
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. SC CONSTANTA SA formuleaz contesta ie în temeiul art.176
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 republicat împotriva Deciziei
de
impunere
nr………/16.08.2005
privind
obliga iile
fiscale
suplimentare stabilite prin raportul de inspec ie încheiat la
aceea i dat
de c tre consilieri ai S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan a.
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Contesta ia a fost înregistrat
la organul de control sub
nr…………/………………2005 iar la Direc ia General
a Finan elor Publice
Constan a sub nr…………/…………………2005.
În sus inerea cauzei sunt aduse urm toarele argumente :
Societatea a achizi ionat un teren intravilan în valoare de
………………… lei (valoare f r TVA), conform contractului de vânzare cump rare nr…………/26.10.2004 încheiat cu SC H…………………… SA Bucure ti.
Cu acest teren petenta a participat la majorarea capitalului
social al S.C. S………… SRL Constan a, societate la care are
calitatea de asociat. În acest sens a fost încheiat Actul
adi ional nr…………/27.10.2004 care a fost înregistrat la Oficiul
Registrului Comer ului sub nr……………/……………………2004.
Petenta solicit desfiin area actului de control i impunere,
pentru urm toarele considerente :
1. Prin Decizia nr.93/14.07.2005 emis de D.G.F.P. Constan a
- Serviciul Solu ionare Contesta ii, s-a dispus desfiin area
par ial
a Raportului de inspec ie fiscal
din 03.03.2005
i a
Deciziei de impunere nr……………/2005, emis în baza acestuia. În urma
desfiin rii, s-a dispus reverificarea opera iunii referitoare la
aportul de capital efectuat de SC CONSTANTA SA la SC S……………… SRL,
prin identificarea i analizarea tuturor elementelor definitorii
ale acestui raport, respectiv :
a)- dac
SC S…………… SRL desf oar
ac iuni care dau drept de
deducere ;
b)- dac SC S…………… SRL este o persoan impozabil care are drept
de deducere par ial a TVA ;
c)- care este documentul fiscal care reflect transferul (aportul
în natur ).
În contesta ie se precizeaz
c , în cadrul reverific rii
organul de control nu a efectuat constat ri pe problemele trasate,
l sându-le neclarificate, pe considerentul c
nu au relevan ,
înc lcând astfel a doua oar
dispozi iile date prin decizia
nr.93/2005 de c tre Serviciul de Solu ionare Contesta ii din
cadrul D.G.F.P. Constan a.
Fa
de acest aspect, petenta consider c actul de control
încheiat este nelegal în raport cu dispozi iile obligatorii ale
Deciziei D.G.F.P. Constan a nr.53/12.04.2005 i nr.93/14.07.2005.
În drept, contestatara î i sus ine cauza pe dispozi iile
art.128 alin. 8
i ale art.145, alin.5, lit.b din Legea
nr.571/2003,
coroborate
cu
cele
corespondente
din
Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hot rârea
Guvernului nr.44/2004, concluzionând :
“Societatea se încadreaz în articolele men ionate mai sus,
drept pentru care SC CONSTANTA SA, persoana impozabil care a adus
aportul în natur (teren) la capitalul social al SC S…………… SRL,
are drept de deducere a TVA în sum
de ……………… lei aferent
facturii fiscale nr………………/ 26.10.2004 emis
de furnizorul
SC
H……………………. SA […].”
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În concluzie, petenta apreciaz
c
atitudinea organului de
inspec ie fiscal de a nu se conforma în mod repetat dispozi iilor
obligatorii emise de organul jurisdic ional în materie fiscal
respectiv, Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul A.N.A.F. D.G.F.P. Constan a, constituie un refuz de solu ionare în termen
rezonabil i legal a cererii de rambursare al TVA.
II. Raportul de inspec ie fiscal
încheiat în data de
……….08.2005 de reprezentan ii S.A.F. - Activitatea de Control
Fiscal Constan a, a avut ca obiectiv reverificarea societ ii
CONSTANTA
SA
în
conformitate
cu
prevederile
Deciziei
nr.93/14.07.2005
emis
de
D.G.F.P.
Constan a,
Serviciul
Solu ionare Contesta ii.
Se face precizarea c în Raportul de inspec ie fiscal din
data de ……….04.2005, desfiin at par ial prin Decizia nr.93/2005,
organele de inspec ie fiscal au constatat c SC CONSTANTA SA nu
are drept de deducere a TVA în sum
de ………………… lei aferent
facturii nr…………/26.10.2004 emis de SC H…………………… SA Bucure ti.
Factura în cauz
reprezint
contravaloarea achizi ion rii
unui teren intravilan de c tre petent
de la SC H………………… SA
Bucure ti,
în
baza
contractului
de
vânzare
cump rare
nr…………/26.10.2004.
Organul de control a constatat c , în aceea i lun , respectiv
octombrie 2004, CONSTANTA SA a participat la majorarea capitalului
social al SC S…………… SRL Constan a, societate la care are calitatea
de asociat, prin aportul în natur cu acela i teren intravilan în
valoare de ………………… lei, fapt men ionat atât în Actul adi ional
nr………/27.10.2004 de modificare a statutului SC S………………… SRL, cât
i în Certificatul de înregistrare de men iuni nr……………/01.11.2004
emis de Oficiul Registrului Comer ului Constan a.
În actul de control se arat
c , SC CONSTANTA SA a
înregistrat în eviden a contabil a lunii octombrie 2004 aportul
în natur la capitalul social al SC S………………… SRL, prin articolul
contabil “ 2678.3 = 2111 ………………… lei”, înregistrare efectuat în
baza actului adi ional nr…………/27.10.2004.
Fa
de aceasta, organele de inspec ie fiscal au stabilit c
SC CONSTANTA SA a exercitat în mod eronat dreptul de deducere a
TVA în sum de ………………… lei, prin înc lcarea prevederilor art.145,
alin.5, lit.b) din Legea nr.571/2003 coroborat cu prevederile
Titlului VI, Cap.IV, pct.6 (1) din H.G. 44/2004, “în sensul c TVA
nu a fost aplicat transferului respectiv”.
Cu privire la m sura de reverificare dispus
prin Decizia
nr.93/14.07.2005, în raportul de inspec ie fiscal
atacat, se
precizeaz c :
“obiectul prezentei inspec ii fiscale îl reprezint TVA în sum de
………………. lei dedus
de SC CONSTANTA SA, drept pentru care, în
spe , opera iunile desf urate de SC Stop SRL nu au relevan ”.
III. Având în vedere actele
i documentele existente la
dosarul cauzei, dispozi iile legale aplicabile în materie de TVA,
precum i sus inerile petentei în raport de constat rile organului
de control fiscal se re ine c ,

Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan a, cod po tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

3

Spe a supus solu ion rii prin prezenta decizie o reprezint
legalitatea m surii dispuse de c tre organele fiscale prin actele
administrativ fiscale atacate cu privire la neacordarea dreptului
de deducere al TVA aferente aportului în natur
la capitalul
social.
În fapt, SC CONSTANTA SA a achizi ionat un teren intravilan
de la SC H………………………… SA Bucure ti în baza facturii fiscale
nr…………/26.10.2004
(contract
de
vânzare
cump rare
nr……/26.10.2004) în valoare total de ……………… lei, din care TVA în
sum de ……………… lei. În baza actului adi ional nr………/27.10.2004, SC
CONSTANTA SA în calitate de asociat, a procedat la majorarea
capitalului social al SC S…………… SRL, prin aport în natur ,
respectiv teren intravilan, în valoare de ……………… lei, a a cum
rezult
i din certificatul de men iuni nr………………/01.11.2004, emis
de ORC Constan a.
SC CONSTANTA SA a solicitat rambursarea TVA în sum de ……………
lei înscris
în decontul de TVA depus la organul fiscal sub
nr…………/03.02.2005, situa ia de rambursat fiind determinat
în
principal de achizi ionarea unui teren intravilan.
Din verificare, organul fiscal a constatat c petenta a dedus
în mod eronat TVA în sum
de ……………… lei aferent
terenului
intravilan achizi ionat în baza FF nr…………/26.10.2004, teren care
ulterior a fost adus ca aport în natur la majorarea capitalului
social al SC S…………… SRL, societate la care petenta are calitatea
de asociat, înc lcându-se astfel dispozi iile art.145, alin.5,
lit.b din Codul fiscal republicat i în consecin
s-a respins la
rambursare TVA în cuantum de ……………… lei.
Petenta contest
m sura dispus
de organul de control
sus inând c
beneficiaz
de dreptul de deducere al TVA pentru
faptul c potrivit dispozi iilor art.128 alin.8 din Codul fiscal
republicat, aportul în natur
la capital nu este o livrare de
bunuri
i prin urmare nu sunt înc lcate dispozi iile art.145
alin.5 lit.b din acela i act normativ.
Fa
de cele prezentate preciz m c :
- petenta a formulat contesta ie împotriva m surii stabilite prin
decizia de impunere nr…………/03.03.2005
i prin raportul de
inspec ie fiscal
din data de …….03.2005 întocmite de c tre
inspectori fiscali din cadrul SAF - ACF Constan a cu privire la
suma de ……………… lei reprezentând TVA;
- în solu ionarea cererii, serviciul Solu ionare Contesta ii –
D.G.F.P. Constan a, a emis decizia nr.53/12.04.2005, prin care
s-a dispus desfiin area par ial
a Raportului de inspec ie
fiscal din …….03.2005 i a Deciziei de impunere emis în baza
acestuia sub nr……………/03.03.2005, încheiate de SAF – ACF
Constan a la SC CONSTANTA SA , pentru suma de ……………… lei
reprezentând taxa pe valoarea
ad ugat ,
i reverificarea
opera iunii reprezentînd aportul în natur la capitalul social
al SC S……………… SRL.
Conform prevederilor deciziei, organele de inspec ie fiscal
aveau sarcina de a identifica
i analiza toate elementele
definitorii ale aportului în natur
efectuat de petent ,
i
anume:
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a)- dac
SC S…………… SRL este persoan
impozabil
i desf oar
activit i care dau drept de deducere al TVA;
b)- dac SC S……………… SRL este o persoan impozabil care are drept
de deducere par ial a TVA;
c)- care este documentul fiscal care reflect transferul (aportul
în natur ).
La reverificare, organele de inspec ie au întocmit raportul
de inspec ie fiscal
din data de ……….04.2005
i decizia de
impunere
nr…………/26.04.2005,
prin
care
au
men inut
m sura
referitoare la neacordarea dreptului de deducere al TVA în sum de
……………… lei precizând c , ”în spe , opera iunile desf urate de SC
S…………… SRL nu au relevan ”.
-petenta a contestat din nou m sura dispus de inspectorii ficali,
conform
cererii
înregistrate
la
D.G.F.P.
Constan a
sub
nr…………/14.06.2005, motivând în plus c , la reverificare nu au fost
respectate
dispozi iile
date
de
organul
de
solu ionare
a
contesta iei;
- în solu ionarea cererii, serviciul Solu ionare Contesta ii a
emis decizia nr.93/14.07.2005, prin care s-a dispus desfiin area
raportului de inspec ie fiscal
din data de …….04.2005
i a
decizei de impunere nr……………/26.04.2005, pe motiv c
acestea au
fost încheiate cu înc lcarea prevederilor art.180, alin.2 din
Codul de procedur
fiscal
republicat, în sensul c
nu s-au
respectat dispozi iile date prin decizia nr.53/12.04.2005.
Drept urmare, organul de inspec ie fiscal
a procedat la
reverificarea societ ii, ocazie cu care a fost emis Decizia de
impunere
nr…………/16.08.2005
privind
obliga iile
fiscale
suplimentare stabilite prin Raportul de inspec ie fiscal din data
de ……….08.2005, acte administrative prin care s-a men inut m sura
cu privire la respingerea cererii de rambursare a TVA pentru suma
de ……………… lei, motivat de faptul c
petenta nu avea drept de
deducere al TVA.
În ceea ce prive te m sura dispus de organul de solu ionare
referitoare la verificarea opera iunii legate de majorarea
capitalului social al SC S…………… SRL de c tre SC CONSTANTA SA prin
aport în natur , organul fiscal precizeaz c :
-aportul în natur la majorarea capitalului social s-a f cut
în baza actului adi ional nr……/27.10.2004 i a certificatului de
înregistrare men iuni nr…………/01.11.2004 emis de ORC Constan a;
-verificarea opera iunii efectuate de SC S……………… SRL nu este
relevant , deoarece obiectul verific rii îl constituie TVA dedus
de SC CONSTANTA SA.
În drept, spe ei îi sunt incidente dispozi iile legale,
referitoare la exercitarea dreptului de deducere coroborate cu
cele referitoare la opera iunile impozabile, din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal republicat , potrivit c rora,
“art.145.
Orice persoan impozabil înregistrat ca pl titor de tax pe
valoarea ad ugat are dreptul de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat pentru(…),
alin.5, lit.b.
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opera iunile prev zute la art.128 alin.7
i 8, dac
taxa pe
valoarea ad ugat ar fi aplicabil transferului respectiv.”
“art.128, alin.8.
Aportul în natur
la capitalul social al unei societ i
comerciale nu constituie livrare bunuri, dac
primitorului
bunurilor i-ar fi fost permis
deducerea integral
a taxei pe
valoarea ad ugat , dac
aceasta
s-ar fi aplicat transferului
respectiv(…).”
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate
prin Hot rârea Guvernului nr.44/2004 înt resc ra ionamentul expus
prin lege ar tând c :
“6. (1) Nu constituie livrare de bunuri aportul în natur la
capitalul social al unei societ i comerciale, efectuat între dou
persoane impozabile înregistrate ca pl titori de tax pe valoarea
ad ugat , în situa ia în care beneficiarul are drept de deducere
integral a taxei pe valoarea ad ugat . Persoana impozabil care a
adus aportul în natur are drept de deducere a taxei pe valoarea
ad ugat
potrivit prevederilor art.145 alin.5 lit.b) din Codul
fiscal.”
Fa
de dispozi iile legale citate, organul de solu ionare
re ine c în cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal încheiat în
data de ……….08.2005 încheiat în urma reverific rii, se identific
elementele care au stat la baza major rii capitalului social prin
aportul în natur efectuat de petent , în sensul c :
se precizeaz c documentul care reflect transferul (aportul în
natur ), este Actul adi ional nr……/27.10.2004 i Certificatul de
înregistrare men iuni nr……………/01.11.2004, emis de Registrul
Camerei de Comer Constan a.
În spe , se re ine c , potrivit dispozi iilor legale citate,
aportul în natur efectuat de c tre SC CONSTANTA SA la majorarea
capitalului social al SC S…………… SRL, nu constituie livrare de
bunuri, deoarece:
- primitorul bunurilor, respectiv SC S……………… SRL nu
i-a
exercitat dreptul de deducere al TVA, întrucât din
documentul care atest
aportul în natur
la capitalul
social respectiv actul adi ional nr………/27.10.2004 rezult
c
valoarea a fost de ………………… lei, situa ie în care
rezult c , transferului în cauz nu i s-a aplicat TVA.
Se re ine astfel c , opera iunea de aport în natur
la
majorarea capitalului social efectuat de SC CONSTANTA SA este o
opera iune neimpozabil
din punct de vedere al TVA
i în
consecin
aceasta nu- i poate exercita dreptul de deducere al TVA
în sum de ………………… lei, rezultat din FF nr………………/26.10.2004 emis
de SC H………………… SA.
În aceste condi ii rezult c petenta a dedus în mod eronat
TVA în sum de ………………… lei, înc lcând astfel dispozi iile art.145,
alin.5, lit.b din Codul fiscal republicat, coroborate cu cele ale
pct.6(1) din HG nr.44/2004, în sensul c , a a cum am ar tat mai
sus, tranferul reprezentând aport în natur la capitalul social nu
este opera iune impozabil , fapt constatat de altfel i de c tre
organul de control prin Raportul de inspec ie fiscal din data de
…….08.2005.
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Fa
de cele prezentate, se re ine c
sus inerea petentei
potrivit c reia are dreptul de a solicita alternativ, ori
rambursarea TVA în sum de ……………… lei, ori reportarea sumei pentru
exerci iul urm tor cu titlu de sold negativ al TVA, este
neîntemeiat legal pentru faptul c , potrivit dispozi iilor legale
aplicabile în spe , aportul în natur
la capitalul social
efectuat de societate nu a fost o opera iune taxabil
i în
consecin
nu poate s exercite dreptul de deducere al TVA pentru
achizi ia terenului de la H…………………… SA.
În consecin
pentru motivele expuse, urmeaz a se respinge
ca neîntemeiat legal contesta ia formulat de SC CONSTANTA SA,
pentru suma de ……………… lei, reprezentând TVA i men inerea m surii
dispuse prin Decizia de impunere nr…………/16.08.2005
i prin
Raportul de inspec ie fiscal din data de ……….08.2005.
Pentru considerentele ar tate
i în temeiul prevederilor
art.178 alin.1, art.179 i art.185 alin.1 din Codul de procedur
fiscal aprobat prin Ordonan a Guvernului nr.92/2003 republicat ,
se:
DECIDE:
Respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei formulat de
SC CONSTANTA SA pentru suma de ……………… lei, reprezentând taxa pe
valoarea ad ugat .
Definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac, în
conformitate
cu
prevederile
art.187
alin.2
din
O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat privind Codul de procedur fiscal
i
ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat în termen de 6
luni de la data primirii, la instan a de contencios administrativ
competent din cadrul Tribunalului Constan a.
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

EF SERVICIU
SOLU IONARE CONTESTA II
EMILIA CR NGU

D.G./4 Ex.
03.10.2005
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