
      Dosar nr..../89/2006
          Tribunalul Vaslui Civil

        
         SENTINTA CIVILĂ Nr. l74/C.A.
Sedinţa publică de la l3 Noiembrie 2006

         
       Pe rol judecarea ăronunţării cauzei Contencios administrativ şi fiscal privind pe reclamant SC 
„DP” SRL şi pe pârât DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE VASLUI, având ca 
obiect anulare act de control taxe şi impozite.

            
        INStaxaTA

   Asupra cauzei de faţă
         Reclamanta SC DP SRL   cu sediul în municipiul .... str. ....., judeţul Vaslui a formulat acţiune  
în  contencios  administrativ  împotriva  DIRECŢIEI  GENERALE  A FINANŢELOR  PUBLICE 
VASLUI   având ca obiect contestarea deeciziei nr. ll din 3l.03.2006
   Se sustine ca prin raportul de inspeţie ficală nr .... din 6.0l.2006 s-a reţinut cä s-ar fi încălcat 
prevederile art. 8 din Normele de  procedură pentru acordarea certificatelor de exonerare la plata în 
vamă a TVA pentru importurile prevăzute de art. l57 alin.(3) din Legea nr. l57/2003 privind Codul 
fiscal şi Ordinul MF l2l9/2004. În fapt, s-a reţinut că s-au vândut autoturisme la preţuri mai mici 
decât cele de achiziţie din import. În consecinţă s-a imputat diferenţa de ..... lei TVA. S-a făcut 
contestaţie care prin Decizia nr. ll din 3l.l2.2006 a Biroului de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Direcţiei generale a fin anţelor publice Vaslui  a respins contestaţia SC DP SRL pentru suma de.... şi 
accesorii, s-a respins contestaţia ca fără obiect pentru suma de ... lei, dobânzi şi .... lei penalităţi 
contestate  în plus,  iar  amenda contravenţională  nu este de competenţa administrativă a biroului 
contestaţii.

Se motiează ca sunt aplicabile pmvederile art. l37 alin. (l) lit. b) din Legea 57l/2003 privind 
Codul  fiscal  coroborat  cu  art.  l9  din  OG  nr.  99/2000  privind  comercializarea  produselor  şi 
serviciilor de piaţă, şi art. 2 din Ordinul nr.l2l9/2004 pentru aprobarea Nonnelor privind procedura 
de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vamă taxei de valoarea adaugată pentru 
importurile prevăzute la art l57 alin. (3) din Legea nr. 57l/2003 şi nu se justifica vânzarea la un preţ 
mai mic decât cel de achiziţie.

Reclamanta contestă decizia şi precizează ca diferenţa de TVA aplicat de inspecţia fiscală nu 
are temei legal iar în fond vânzarea s-a facut Ia preţul pieţii care a fost influenţat şi de accidentarea 
autovehiculelor.

 Norme aplicabile in speţă:
 Art. l57 din Legea 57l/2003 prevede:
  „Plata taxeila buget

(l)  Orice persoanä trebuie sä achite taxa de plata organelor fiscale pânã la data la care are 
obligaţia depunerii unuia dintre deconturile sau declaraţiile preväzute la art. l56^2 şi l56^3.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (l), persoana impozabila inregistrată conform art l53 va 
evidentia in decontul prevăzut la art.  l56^2, atat ca taxã colectata, càt şi ca taxă deductibilã, in  
limitele şi condiţiile stabilite la alt. l45- l47^l, taxa aferentă achizitiilor intracomunitare, bunurilor şi 
serviciilor achiziţionate in beneficiul sáu, ppentru care respcctiva pesoană este. obligatä la plata 
taxei, in condiţiile art. 150 art. (l) lit.. b) – g).
    (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu excepţia importurilor scutite de taxă,  se plăteşte la 
organul vamal, în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata drepturilor de import.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale de către 



persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.
    (5)  Importatorii  persoane  impozabile  înregistrate  în  scopuri  de  TVA,  conform  art.  153, 
evidenţiază  taxa  aferentă  bunurilor  importate  în  decontul  prevăzut  la  art.  156^2,  atât  ca  taxă 
colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147^1.
    (6) În cazul în care persoana impozabilă nu este stabilită în România şi este scutită, în condiţiile 
art. 154 alin. (4), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie să emită o 
decizie în care să precizeze modalitatea de plată a taxei pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de 
servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei.

ART. 137
    Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării
  (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din:
      ART. 128
       (3) Următoarele operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin.  
(1):.....

    c)  trecerea  în  domeniul  public  a  unor  bunuri  din  patrimoniul  persoanelor  impozabile,  în  
condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în  
schimbul unei despăgubiri.
    (4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operaţiuni:
    a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de  
către  aceasta  pentru  a  fi  utilizate  în  scopuri  care  nu  au  legătură  cu  activitatea  economică  
desfăşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă  
total sau parţial;
      d) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu excepţia celor la care se face referire la alin. (8)  
lit. a) - c).
            Art.19 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
prevede:

 Este interzis oricărui comerciant sa ofere sau să vândà produrse in pierdere, cu exceptia 
situaţiilor prevăzute la art. l8 lit, a) – c), e) – i), precum şi in cazul produselor aflate in pachete de 
servicii. Prin vanzare in pierdere, in sensul prezentei ordonante, se inţelege orice ce vânzare la un 
preţ egal sau inferior costulul de achiziţie, astfel cum acesta este definit in reglementarile legale in 
vigoare.
          ART. 4

În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel:.......
    b) comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a 
produselor şi serviciilor de piaţă;
                         Ordinul Nr. l2l9 din l2 august 2004 penun aprobarea Normelor privind procedura de 
acordare  a  certificatelor  de  exonenre  de  la  plata  in  vamă a  taxei  pe  valoarea  adáugatà  pentru 
importurile prevàzute la art. l57 alin. (3) din Legea nr. 57l/2003 privind Codul fiscal prevede:
                          ART. 1
    “(1) Potrivit  art.  157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu se face plata 
efectivă la organele vamale de către persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată 
care au obţinut certificatele de exonerare pentru:
    a) importul de ...... mijloace de transport destinate realizării de activităţi productive;
   (3) În conformitate cu prevederile art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, pot solicita eliberarea 
certificatului de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată persoanele impozabile 
înregistrate  ca  plătitori  de  taxă  pe  valoarea  adăugată  care  nu  au  obligaţii  bugetare  restante 
reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte 
venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată.........”

Din aceste dispoziţii rezultă că in fond se invocã inteedicţia  concurenţei comerciale neloiale 
prin vanzarea in pierdere. Nu rezultã incăţcări ale dispozitiilor privind plata TVA la valoarea de 



achiziţie.
 Cap.  7  Sanctiuni  din OG nr.  99/2000 prevede pentru  astfel  de  abateri  sancţiunea amenzii 

contravenţionale, fară alte consecinte. In speţă nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale şi deci nu 
se confimă actele de concurenţă neloială.

Deoarece nu se confirmă încălcări de norme fiscale sau comerciale în mod greşit s-au confirmat 
dispoziţii fiscale sau comerciale.

 Urmeză ca să se admitá actiunea in parte şi sà se admità contestaţia  pentrn suma de....lei TVA 
şi accesorii mentinându-se celelaltemăsurii din dispoziţie.
         
                             PENTRU ACESTE MOTIVE.
                                            IN NUMELE LEGII
                                             HOT ARASTE:

       Adimite plîngerea formulată de S.C „DP” SRL ..., cu sediul in ..., str. ... nr..., judeţul Vaslui, 
imipotriva deciziei nr. ll/3l.03.2006 a Biroului de solutionare a contestaţiilor din cadrul Directiei
generale a finanţelor publice Vaslui. Admite contestaţia pentru suma de ... lei   TVA şi accesorii.
                       Cu recurs în l5 zile de la conuunicare.
                       Pronunţată în sedinţă publică azi, l3.ll.2006.
                     

  PRESEDINTE,                                        GREFIER,
                        &s.
         
         
         
         
             tehnomd. G.V-M
             4 ex. / 04. l.2.2006
             tehnodact. G.V-M.
         


