
              
            ROMANIA

 MINISTERULECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

FISCALA
                               DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

CALARASI
   

DECIZIA  Nr. 4/18.01.2008
       privind solutionarea  contestatiei  depusa  de P.F. Y           
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Compartimentul  Solutionare  Contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale
 a  Finantelor  Publice  Calarasi  a  fost  sesizat  de  catre A.F.P.M. Calarasi
asupra contestatiei depusa de P.F. Y cu sediul in Calarasi, str. Trandafirilor, nr.
4, bl. D24, sc.3, ap.6 impotriva Actului administrativ fiscal -Decizia de
impunere nr.28138/05.11.2007 emisa de Activitatea de Inspectie  Fiscala din  
cadrul  A.F.P.M  Calarasi in baza Raportului de inspectie fiscala incheiat la
data de 02.11.2007. 

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.(1) Titlul
IX Cap.I din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205
alin.(1), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin Compartimentul
Solutionare Contestatii este competenta sa solutioneze contestatia depusa de
P.F. Y.

I. Din analiza contestatiei  s-a  constatat ca P.F. Y contesta obligatiile
stabilite suplimentar prin Decizia de impunere nr.28138/05.11.2007, emisa
in baza Raportului de inspectie fiscala incheiat in data de 02.11.2007 in
suma de   X  lei.

Motivele formulate de P.F. X in sustinerea contestatiei sunt urmatoarele:
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La data inscrierii la O.R.C. de pe langa Tribunalul Calarasi nu a solicitat
incrierea ca platitor de TVA, avand in vedere in primul rand faptul ca anvergura
afacerii pe care urma sa o desfasoare nu justifica inscrierea ca si platitor de
TVA.

Ca atare a completat si semnat formularul necesar inscrierii ca si
persoana fizica autorizata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Calarasi,
depunandu-l la sediul acestei institutii la data de 11.09.2003, pentru a fi eliberat
certificatul de inregistrare (la data de 22.09.2003).

Nu a dorit sa fie inscris ca si platitor de TVA, pentru motivul aratat mai
sus,eliberandu-se o copie dupa cerere, a constatat ca o alta persoana a intervenit
peste cererea formulata si a facut mentiunea “ platitor de TVA, fara acord si
semnatura pe  mentiunea suplimentara pe care nu si-a insusit-o niciodata,
intrucat nu a cunoscut-o pana la data de 29.11.2007, fiind evidenta diferenta
intre scrierea folosita pentru mentiune si cea cu care s-au completat rubricile
celelalte.

Desi a functionat o perioada de aproximativ 3-4 ani, nu i-a fost adus la
cunostiinta niciodata de catre vreo institutie ca ar fi platitor de TVA si ca ar
avea anumite obligatii in acest sens.

Din acest motiv nu a calculat TVA aferent operatiunilor desfasurate si nu
a intocmit deconturi de TVA, pentru ca nu a dorit vreodata sa fie inscris ca
platitor de TVA si nici nu a stiut ca s-a facut vreo mentiune in acest sens pe
cererea de inscriere pe care a formulat-o.

Avand in vedere faptul ca nu a solicitat niciodata in scris inregistrarea ca
platitor de TVA,solicita admiterea contestatiei. 

II.  Din  continutul  Deciziei de impunere nr.28138/05.11.2007, al
Raportului de inspectie fiscala incheiat in data de 02.11.2007  de catre  
organele  de control din cadrul A. F. P. M. Calarasi, rezulta:

Perioada supusa inspectiei fiscale: 09.09.2003-31.10.2007.
Cu privire la taxa pe valoarea adaugata organul de inspectie fiscala a

constatat  urmatoarele:
Au fost verificate documentele de venituri si cheltuieli si s-a constatat ca

P.F. Y, nu prezinta evidente corecte si complete a operatiunilor supuse TVA,
deasemenea pe perioada 09.09.2003-31.06.2005 nu a declarat achizitiile si
livrarile de bunuri si servicii supuse TVA, prin nedepunerea deconturilor de
TVA.

In urma inspectiei fiscale s-au stabilit sume suplimentare de plata la TVA
in suma de X lei, pentru care s-au calculat accesorii in suma de X lei.

Pentru sumele stabilite suplimentar de plata s-a emis Decizia de
impunere nr.28.138/05.11.2007.
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III.  Avand in vedere sustinerile contestatoarei, constatarile

organelor de inspectie fiscala, documentele existente la dosarul cauzei,
precum si actele normative in vigoare in perioada verificata, se retin
urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca  societatea datoreaza taxa pe
valoarea adaugata  si majorari de intarziere stabilite suplimentar de plata
de organele de inspectie fiscala, in conditiile in care in Certificatul de
inregistrare emis de O.N.R.C. este inscris atributul fiscal R.  

In fapt , prin Decizia de impunere nr.28138/05.11.2007 organele de
inspectie fiscala stabilesc in sarcina P.F. Y TVA suplimentara de plata in suma
de X lei aferenta perioadei 09.09.2003-31.06.2005 si majorari de intarziere in
suma de X lei aferente TVA stabilita suplimentar, calculate pentru perioada
25.12.2003-31.10.2007.

P.F. Y contesta suma de  lei reprezentand TVA suplimentara de plata si
majorari de intarziere in suma de X lei aferente TVA stabilita suplimentar
sustinand ca nu a solicitat niciodata sa fie inscris ca si platitor de TVA.

Din analiza documentelor existente la dosarul contestatiei, se retine ca
persoana fizica Y  in Certificatul de inregistrare emis in data de 22.09.2003 de
catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Calarasi, are inscris atributul fiscal R.

Organele de inspectie fiscala au procedat la verificarea operatiunilor
supuse TVA, constatand ca nu a declarat achizitiile si livrarile de bunuri si
servicii supuse TVA, prin nedepunerea deconturilor de tva, au procedat la
calcularea obligatiilor fiscale suplimentare de plata.

In drept , sunt aplicabile prevederile art.156 alin.(1) lit.a) si b)si alin.(2)
si art.158 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare unde se mentioneaza:

EvidenŃa operaŃiunilor impozabile şi depunerea decontului
    (1) Persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea
adăugată, au următoarele obligaŃii din punct de vedere al evidenŃei
operaŃiunilor impozabile:
    a) să Ńină evidenŃa contabilă potrivit legii, astfel încât să poată determina
baza de impozitare şi taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de
bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate, precum şi cea deductibilă aferentă
achiziŃiilor;
    b) să asigure condiŃiile necesare pentru emiterea documentelor, prelucrarea
informaŃiilor şi conducerea evidenŃelor prevăzute de reglementările în domeniul
taxei pe valoarea adăugată;
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    (2) Persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată trebuie să
întocmească şi să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare perioadă
fiscală, până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale inclusiv, decontul
de taxă pe valoarea adăugată, potrivit modelului stabilit de Ministerul
FinanŃelor Publice.”
 

 ART. 158
    “Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale
    (1) Orice persoană obligată la plata taxei pe valoarea adăugată poartă
răspunderea pentru calcularea corectă şi plata la termenul legal a taxei pe
valoarea adăugată către bugetul de stat şi pentru depunerea la termenul legal a
deconturilor de taxă pe valoarea adăugată.”

Luand in considerare prevederile legale de mai sus, rezulta ca persoanele
impozabile inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au obligatia sa
tina evidenta operatiunilor sale impozabile incat sa poata determina baza de
impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata si deductibila pentru fiecare
perioada fiscala, intocmirea corecta si depunerea la organul fiscal competent a
decontului de taxa pe valoarea adaugata, purtand raspunderea pentru calcularea
corecta si plata la termenul legal a acesteia.

Avand in vedere faptul ca atributul fiscal R inscris in Certificatul de
inregistrare, atesta calitatea de platitor TVA a contribuabilului, se retine ca in
mod legal si corect organul de inspectie fiscala a procedat la verificarea
operatiunilor supuse TVA.

Referitor la afirmatiile contestatoarei potrivit carora nu a solicitat
inregistrarea ca platitor de TVA , si nu a stiut ca atributul fiscal R inscris in
Certificatul de inregistrare emis de catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Calarasi
atesta calitatea sa de platitor TVA, nu pot fi retinute in solutionarea favorabila a
cauzei, deoarece la registrul evidenta contribuabililor  P.F. Y figureaza ca
platitor TVA pe baza informatiilor transmise de catre O.R.C. de pe langa
Tribunalul Calarasi, organul de solutionare a contestatiilor analizand cauza in
limita competentelor sale.

Referitor la majorarile de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata
stabilite prin decizia de impunere nr.28137/05.11.2007, conform prevederilor
art.119 si art.120 alin.(1) din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata:
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Art.119
“ (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a

obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.”        
           

Art.120                                                                                               
“ (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.                                                                            
    

Avand in vedere faptul ca majorarile de intarziere reprezinta masura
accesorie in raport cu debitul, conform principiului de drept “ accesorium
sequitur principale”, contestatoarea datoreaza si suma cu titlu de majorari de
intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata.

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse in continutul deciziei, în  
conformitate cu  prevederile art.216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003  privind  
Codul  de  procedura fiscala, republicata  se

D E C I D E:

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de P.F. Y pentru  
suma de X lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata si pentru suma de X lei  
reprezentand majorari de intarziere.

Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  la  instanta judecatoreasca  de  
contencios  administrativ competenta  potrivit  art.218  alin. (2) din Titlul IX
Cap.IV  din  O.G.nr.92/2003 privind  Codul  de  procedura  fiscala, republicata.

DIRECTOR  EXECUTIV,
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