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DECIZIA nr.131/02.11.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA IMPORT EXPORT SRL CONSTAN�A
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F.-Activitatea de control
fiscal Constan�a prin adresa nr…………………/2005, înregistrat� la
D.G.F.P. Constan�a sub nr………………/2005, cu privire la contesta�ia
formulat� de S.C. CONSTANTA IMPORT EXPORT SRL Constan�a, cu sediul
în Constan�a, Str……………… nr………, C.U.I.:R………………….

Obiectul contesta�iei formulate împotriva Deciziei de
impunere nr…………………/2005, privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal� prin Raportul de inspec�ie fiscal�
încheiat la data de ………………2005, precum �i împotriva Procesului
verbal de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr…………………
din data de ………………2005 îl constituie suma de ……………… lei,
reprezentând TVA suplimentar stabilit�.

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 177
(1) din din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
republicat�, în raport de data comunic�rii titlurilor de crean��
contestate �i data înregistr�rii contesta�iei la S.A.F.-
Activitatea de control fiscal Constan�a, respectiv ………………2005, a�a
cum reiese din �tampila aplicat� pe contesta�ie.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al
societa�ii, conform art. 176 (1) lit.e) din acela�i act normativ.

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175, art.176 �i art.179,
alin.1, lit.a) 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.S.C. CONSTANTA IMPORT EXPORT SRL  din Constan�a contest�
decizia de impunere �i procesul verbal de contraven�ie, ar�tând c�
de�i a devenit pl�titoare de TVA din septembrie 1994 prin
dep��irea plafonului de scutire, nu a avut posibilitatea de a
demonstra acest fapt, f�r� adresa de în�tiin�are  a datei de la
care societatea devine pl�titoare de TVA.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
���������������	��
���
��������������	�

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� stabilit�
prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de ………………2005,
societatea sus�ine c� m�sura dispus� cu privire la plata sumei de
…………………… lei, constând în TVA dedus� nelegal în perioada
01.01.2000-31.08.2004, este abuziv� deoarece în lipsa
“în�tiin��rii de luare în eviden�� ca pl�titor de T.V.A.”,
organele de inspec�ie fiscal� nu au luat în considerare
documentele întocmite �i înregistrate la  AFP Constan�a.

Totodat�, societatea men�ioneaz� c� pentru aceea�i perioad�
în care organul de control a stabilit c� nu avea dreptul s� se
comporte ca pl�titoare de T.V.A., s-au calculat obliga�ii de plat�
pentru perioada ianuarie 2002-decembrie 2003 (în sum� de ………… lei
pentru anul 2002 �i ……………… lei pentru anul 2003), reprezentând TVA
aferent� documentelor inexistente înregistrate în eviden�a
contabil� (balan�e �i deconturi).

II.Prin Decizia de impunere nr…………………/2005 întocmit� în baza
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de ………………2005,
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii
obliga�ia de plat� în sum� de …………………… lei, reprezentând TVA,
………………… lei - major�ri �i dobânzi de întârziere �i ……………… lei
penalit��i de întârziere.

Prin raportul de inspec�ie încheiat la data de …………………2005,
organele de inspec�ie fiscal� au efectuat verificarea societ��ii
CONSTANTA IMPORT EXPORT SRL Constan�a, ca urmare a adresei
nr………………/2004 emis� de SAF-Activitatea de Metodologie �i
Administrarea Veniturilor Statului, Biroul de Gestiune Registru
Contribuabili �i Declara�ii fiscale din cadrul DGFP Constan�a.

Prin aceast� adres� se precizeaz� c� de�i societatea
îndeplinea condi�iile înregistr�rii ca pl�titoare de TVA din
septembrie 1995, aceasta a solicitat înregistrarea ca pl�titoare
de TVA prin dep��ire de plafon, la data de 16.08.2004 prin adresa
înregistrat� la AMAVS sub nr………………….
  Din verificarea documentelor contabile puse la dispozi�ie de
agentul economic, a rezultat c� societatea s-a comportat ca
pl�titoare de TVA începând cu luna noiembrie 1995 (dat� la care
îndeplinea condi�iile înregistr�rii ca pl�titoare de TVA prin
dep��irea plafonului de scutire prev�zut de lege), f�r� s� depun�
declara�ia de înregistrare, în termenul prev�zut de legisla�ia în
vigoare.

În timpul inspec�iei, ca urmare a faptului c� petenta a
înc�lcat prevederile legale cu privire la înregistrarea la oganele
fiscale, s-au calculat în sarcina societ��ii (conform anexei nr.1,
care face parte integrant� din raportul de inspec�ie), obliga�ii
bugetare în sum� de ……………………… lei reprezentând TVA de plat�,
astfel:

Pentru perioada 01.01.2000-31.12.2001:

Organele de inspec�ie au constatat  înc�lcarea urm�toarelor
prevederi legale privind TVA:

� O.U.G.nr.17/2000, art.17 lit A;
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� H.G. nr.401/2000 pentru aprobarea normelor de aplicare a
OUG nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, cap.X, art.18,
�i pct.10.06, lit.a).

Drept urmare, s-a calculat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum�
de ……………………… lei, datorat� bugetului general consolidat pentru
perioada 01.01.2000-31.12.2000 �i …………………… lei pentru perioada
01.01.2001-31.12.2001.

 Pentru perioada 01.01.2002-31.12.2003:

Prin aplicarea prevederilor H.G. nr.598/13.06.2002 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002 privind taxa pe
valoarea ad�ugat�, art.67, alin.(5), lit.a, �i alin.(6), în timpul
controlului s-a colectat TVA datorat� bugetului de stat în sum� de
……………………… lei ( …………… lei pentru anul 2002 �i ……………… lei pentru
anul 2003).

Pentru perioada 01.01.2004-31.08.2004:

În conformitate cu prevederile art.152 alin.(1) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal �i pct.56, alin(4) lit.a,b,c din
H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspec�ie
fiscal�, au stabilit în sarcina societ��ii TVA de plat�
suplimentar în sum� de …………………… lei.

Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat c� la data
înregistr�rii ca pl�titor de TVA (31.08.2004), societatea nu a
efectuat o inventariere a stocului, motiv pentru care nu au fost
în m�sur� s� stabileasc� cuantumul taxei pe valoarea ad�ugat�
aferent� bunurilor achizi�ionate, conform art.145, alin.11 �i 12
din Codul Fiscal, la care ar fi avut drept de deducere conform
pct.56, alin.5 din hot�râre, urmând ca, societatea s� procedeze
conform prevederilor legale pentru deducerea T.V.A.

Totodat�, fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie
fiscal� au constatat s�vâr�irea unor fapte contraven�ionale pentru
care au întocmit Procesul verbal de contraventie nr…………………/2005
prin care au stabilit urm�toarele obliga�ii fiscale datorate la
bugetul consolidat:
� Amend� în sum� de ……………… lei, comnform art.41 pct.2 lit.b din

Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�;
� Amend� în sum� de ………………… lei, comnform art.41 pct.2 lit.c din

Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�;
� Amend� în sum� de ………………… lei, comnform art.13 alin.1 lit.b din

Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale,
republicat�.

� 

II. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
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organelorde inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispizi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Spe�a supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea
stabilirii în sarcina societ��ii CONSTANTA IMPORT-EXPORT SRL de
obliga�ii bugetare în cuantum de …………………… lei reprezentând TVA.

În fapt, S.C. CONSTANTA IMPORT-EXPORT SRL, a îndeplinit
condi�iile înregistr�rii ca pl�titor de TVA prin dep��irea
plafonului de scutire prev�zut de lege, din septembrie 1995,
conform balan�ei de verificare anexate la dosarul contesta�iei.

Petenta a depus documenta�ia pentru înregistrarea ca pl�titor
de TVA prin dep��irea de plafon, la Biroul de Gestiune Registru
Contribuabili �i Declara�ii Fiscale, abia la data de 16.08.2004,
�i a fost luat în eviden�� ca pl�titor de TVA, la data de
01.09.2004.

Urmarea verific�rii efectuate, organele de inspectie fiscal�
au constatat c� societatea s-a comportat ca pl�titoare de TVA
începând cu luna noiembrie 1995.

La finalizarea inspec�iei, prin Decizia de impunere
nr…………………/2005, privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite
de inspec�ia fiscal�, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din
data de …………………2005, s-au stabilit urm�toarele obliga�ii fiscale
suplimentare:

� TVA de plat� în sum� de ………………… lei;
� Accesorii aferente în sum� de ………………… lei.

Din totalul debitului stabilit prin decizia men�ionat�,
societatea contest� suma de …………………… lei, reprezentând TVA de
plat� dedus nelegal în perioada 01.01.2000-31.08.2004.

Deasemenea, pentru s�vâr�irea unor fapte contraven�ionale,
organele de inspec�ie fiscal�, au sanc�ionat societatea cu amend�
în sum� total� de ………………… lei, conform art.41, pct.2, lit.b �i c
din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, precum �i a
art.13, alin.1, lit.b din Legea nr.87/1994 pentru combaterea
evaziunii fiscale, republicat�, întocmind Procesul verbal de
contraven�ie nr……………………/2005.

Prin contesta�ia formulat�, S.C. CONSTANTA IMPORT EXPORT SRL,
contest� �i procesul verbal de contaven�ie men�ionat.

Din analiza documentelor aflate la dosarul contesta�iei, se
re�ine:

1.Cu privire la cap�tul de cerere constând în amend�
contraven�ional� în sum� de ……………………lei:

Potrivit dispozi�iilor O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic
al contraven�iilor, aprobat� prin Legea nr.180/2002, c�ile de atac
cu privire la amenzi �i confisc�ri se supun dispozi�iilor
dreptului comun.

În aceste condi�ii, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii nu are
competen�a legal� de a analiza �i solu�iona contesta�ia petentei
cu privire la amenda contraven�ional� în sum� de ………………… lei,
aplicat� de organele de inspec�ie din cadrul S.A.F.-
A.C.F.Constan�a.
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În consecin��, pentru acest cap�t de cerere, contesta�ia
petentei a fost înaintat� de c�tre organul constatator instan�ei
judec�tore�ti competente în a c�rei circumscrip�ie a fost
s�vâr�it� contraven�ia.

2.Cu privire la cap�tul de cerere constând în T.V.A de plat�
stabilit� suplimentar pentru perioada 01.01.2000-31.08.2004, în
sum� total� de ………………… lei:

 2.1. Se constat� c� pentru perioada 01.01.2000-31.12.2001,
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit suplimentar taxa pe
valoarea ad�ugat� datorat� bugetului de stat (sum� de ……………… lei
pentru anul 2000 �i ………………… lei pentru anul 2001), invocând
prevederile O.U.G.nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i
H.G.nr.401/2000 pentru aprobarea normelor de aplicare a
O.U.G.nr.17/2000.

Se constat� c� pe acest interval, 01.10.2000-31.12.2001, taxa
pe valoarea ad�ugat� a fost reglementat� de  dou� acte normative,
nu numai de O.U.G. nr.17/2000, ci �i de O.G. nr.3/1992,
republicat�.

Astfel, se re�ine c�:
�Pentru intervalul, 01.01.2000-15.03.2000 spe�ei îi sunt

aplicabile prevederile O.G. nr.3/1992 privind taxa pe valoarea
ad�ugat�, republicat�, precum �i, H.G. nr.512/1998 cu privire la
aprobarea Normelor pentru aplicarea O.G. nr.3/1992, unde se
precizeaz� obliga�iile pl�titorilor, astfel:

*Art.25 din ordonan��, prevede:
“A.Cu privire la înregistrarea la organele fiscale:
 a)s� depun� sub semn�tura persoanelor autorizate, la

organul fiscal competent, o declara�ie de înregistrare conform
modelului aprobat de Ministerul Finantelor, în termende 15 zile de
la data începerii activit��ii sau a modific�rii condi�iilor de
exercitare a acesteia.

Agen�ii economici care devin pl�titori de tax� pe valoarea
ad�ugat�, ca urmare a dep��irii plafonului de venit prev�zut la
art.6, din prezenta ordonan��, depun declara�ia de înregistrare
pân� la data de 15 zile a lunii urm�toare celei în care au
realizat dep��irea;”

*Pct.10.5 din H.G. nr.512/1998, precizeaz� cu privire la
“regimul deducerilor”:

“10.5.Nu poate fi dedus�, potrivit legii, taxa pe valoarea
ad�ugat� aferent� intr�rilor, referitoare la:

a)bunuri �i servicii achizi�ionate de agen�ii economici care
nu sunt înregistra�i la organele fiscale ca pl�titori de tax� pe
valoarea ad�ugat�;”

*Iar pct.11.4. din aceea�i hot�râre, prevede:
“Pentru agen�ii economici care, potrivit legii, îndeplinesc

condi�iile de pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat�, dar nu au
depus cerere de luare în eviden�� �i nu au îndeplinit obliga�iile
prev�zute la art.25 lit.B,C sau D din ordonan��, organele fiscale
vor proceda astfel:
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 a)vor stabili taxa datorat� bugetului de stat pe baza
documentelor legale aferente bunurilor livrate �i serviciilor
prestate sau, dup� caz, prin estimare;

b)vor calcula major�rile legale pentru întârzierea pl��ii,
vor aplica amenzile contraven�ionale prev�zute de lege �i vor lua
m�suri pentru intrarea în legalitate”.

�Pentru perioada 15.03.2000-31.12.2001, spe�ei îi sunt
aplicabile prevederile O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea
ad�ugat�, �i H.G.401/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�:

*Art.25 din ordonan�a men�ionat�, prevede:
 “Contribuabilii care realizeaz� opera�iuni impozabile în

sensul prezentei ordonan�e de urgen�� au urm�toarele obliga�ii:
A.Cu privire la înregistrarea la organele fiscale:
a)[…]
Contribuabilii care devin pl�titori de tax� pe valoarea

ad�ugat� ca urmare a dep��irii plafonului de scutire prev�zut la
art.6, ale c�ror condi�ii de desf��urare a activit��ii s-au
modificat sau au intervenit modific�ri legislative în sensul
trecerii activit��ii desf��urate de la regimul de scutire la cel
de impozitare, ulterior înregistr�rii fiscale, sunt obliga�i s�
depun� declara�ie de men�iuni în termen de 15 zile de la data la
care a intervenit modificarea, în vederea atribuirii de cod
fiscal, precedat de litera “R” care atest� calitatea de pl�titor
de tax� pe valoarea ad�ugat�. …]”

*Pct.10.6. din H.G.401/2001, precizeaz� cu privire la regimul
deducerilor:

“Nu poate fi dedus�, potrivit legii, taxa pe valoarea
ad�ugat� aferent� intr�rilor, referitoare la:

a)bunuri �i/sau servicii achizi�ionate de contribuabilii care
nu sunt înregistra�i la organele fiscale ca pl�titori de tax� pe
valoarea ad�ugat�;”

*Iar la pct.11.4. din aceea�i hot�râre:
“Pentru contribuabilii care, potrivit legii, îndeplinesc

condi�iile de pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat�, dar nu au
depus declara�ie de înregistrare fiscal� sau, dup� caz, declara�ie
de men�iuni, în vederea lu�rii în eviden�a ca pl�titori de taxa pe
valoarea ad�ugat�, �i care nu au îndeplinit obliga�iile prev�zute
la art.25 lit.B,C sau D din ordonan�a de urgent�, organele fiscale
vor proceda astfel:
 a)vor stabili taxa datorat� bugetului de stat pe baza
documentelor legale aferente bunurilor livrate �i serviciilor
prestate sau, dup� caz, prin estimare;

b)vor calcula major�rile legale pentru întârzierea pl��ii,
vor aplica sanctiunile prev�zute de lege �i vor lua m�suri pentru
intrarea în legalitate”.

Din coroborarea textelor de lege citate mai sus, se re�ine c�
de�i perioadei analizate îi sunt aplicabile dou� legi speciale în
sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat�, obliga�iile
contribuabililor precum �i cele ale organelor de control nu au
suferit modific�ri. Din acest motiv, se re�ine c�, pentru perioada
01.01.2000-31.12.2001:
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����Contestatara, S.C. CONSTANTA IMPORT-EXPORT SRL nu a
respectat obliga�ia de a solicita luarea în eviden�a pl�titorilor
de TVA, conform prevederilor art.25 din O.G. nr.3/1992 privind
taxa pe valoarea ad�ugat�, republicat�, cât �i ale art.25 din
O.U.G. nr.17/2000, îndeplinând condi�iile înregistr�rii ca
pl�titor de TVA  prin dep��irea plafonului de scutire prev�zut de
lege din luna septembrie 1995.

În consecin��, din acest motiv, petenta nu avea dreptul s�
deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor efectuate,
conform legisla�iei în vigoare, respectiv, pct.10.5.(a) din H.G.
nr.512/1998, pentru aprobarea normelor de aplicare a O.G.
nr.3/1992, republicat� �i pct.10.6.(a) din H.G. nr.401/2000 pentru
aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.17/2000.

�În aceste condi�ii, organele de inspec�ie fiscal� au
procedat corect la stabilirea taxei datorate bugetului de stat, în
conformitate cu prevederile legale, stipulate la pct.11.4.(a) �i
(b) din H.G. nr.512/1998 precum �i la pct.11.4.(a) �i (b)din H.G.
nr.401/2000, rezultând pentru perioada 01.01.2000-31.12.2001, TVA
de plat� în suma total� de ……………… lei (……………… lei pentru 2000 �i
……………… lei pentru 2001). Din aceste motive, urmeaz� s� se decid�
respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei, pentru aceast� sum�.

2.2.Pentru perioada 01.01.2002-31.12.2003, pentru care
organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile Legii
345/2002 privind taxa pe valoare ad�ugat� �i H.G. nr.598/2002
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002, se
re�ine c� aceste acte normative au aplicabilitate începând cu data
de 01.06.2002, dat� pân� la care se aplic� O.U.G. nr.17/2000
privind taxa pe valoarea ad�ugat�, republicat�.

Astfel în intervalul 01.01.2002-01.06.2002, se constat� c�
petenta nu a desf��urat activitate, iar sumele stabilite de c�tre
organele de inspec�ie fiscal�, sunt aferente numai perioadei
01.06.2002-31.12.2003, respectiv, ……………… lei pentru anului 2002 �i
………………… lei pentru anul 2003.

În drept, Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�
(în vigoare la data de 1 iunie 2002) la Capitolul VI Regimul
deducerilor, art.22(3), precizeaz�:

“Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� numai
persoanele impozabile înregistrate la organele fiscale teritoriale
ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�”.

*Capitolul VII, Obliga�iile  pl�titorilor de tax� pe valoarea
ad�ugat�, la art.29, prevede:

“Persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile
�i/sau opera�iuni scutite cu drept de deducere au urm�toarele
obliga�ii:

A.Cu privire la înregistrarea la organele fiscale:
a)la începerea activit��ii, precum �i în cazurile �i în

condi�iile stabilite prin prezenta lege, persoanele impozabile
sunt obligate s� se înregistreze ca pl�titori de tax� pe valoarea



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

8

ad�ugat�, urmând procedurile privind înregistrarea fiscal� a
pl�titorilor de impozite �i taxe;

*H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, Capitolul VII
– Obliga�iile pl�titorilor:

“Art.67-(1) Potrivit prevederilor art.29 lit.A din lege
persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile �i/sau
scutite cu drept de deducere au obliga�ia, în condi�iile prev�zute
de lege, s� se declare ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�,
urmând procedurile privind înregistrarea fiscal� a pl�titorilor de
impozite �i taxe….]
[…]

(5)Pentru persoanele impozabile care, potrivit legii,
îndeplinesc condi�iile de pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat�,
dar nu au depus declara�ie de înregistrare fiscal� sau, dup� caz,
declara�ie de men�iuni, în vederea lu�rii în eviden�a ca pl�titori
de tax� pe valoarea ad�ugat�, organele fiscale vor proceda astfel:

a) vor stabili diferen�a dintre taxa pe valoarea ad�ugat� la
care persoana impozabil� ar fi avut drept de deducere, conform
documentelor legale aferente achizi�iilor de bunuri �i/sau de
servicii, �i taxa pe valoarea ad�ugat� pe care ar fi avut
obliga�ia s� o colecteze, aferent� bunurilor livrate �i
serviciilor prestate;

b) în situa�ia în care, potrivit metodologiei prev�zute la
lit.a), rezult� o diferen�� de taxa datorat� bugetului de stat,
vor calcula major�rile �i penalit��ile de întârziere legale pentru
întârzierea pl��ii, vor aplica sanc�iunile prev�zute de lege �i
vor lua m�suri pentru intrarea în legalitate.

(6)Dac�, potrivit metodologiei prev�zute la alin.(5) lit.a),
rezult� c� taxa pe valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil�
ar fi avut dreptul s� o deduc� este mai mare decât taxa pe care ar
fi avut obliga�ia s� o colecteze, aceasta nu are dreptul s�
solicite bugetului restituirea sumei respective, consecin�� a
neândeplinirii obliga�iei de a se înregistra ca pl�titor de taxa
pe valoarea ad�ugat�. Organele fiscale vor aplica sanc�iunile
prev�zute de lege �i vor lua m�suri pentru intrarea în
legalitate”.

În spe��, S.C. CONSTANTA IMPORT EXPORT SRL, nu s-a declarat
pl�titor de TVA, înc�lcând prevederile legale cu privire la
obliga�ia de a se declara ca pl�titor de TVA, fapt ce a determinat
organele de inspec�ie fiscal� s� stabileasc� diferen�a dintre taxa
pe valoarea ad�ugat� la care societatea ar fi avut drept de
deducere (conform documentelor legale aferente achizi�iilor) �i
taxa pe valoarea ad�ugat� pe care societatea ar fi avut obliga�ia
s� o colecteze.
     A�adar, consider�m c� organul de inspec�ie fiscal� a procedat
corect, în conformitate cu prevederile legale invocate mai sus,
drept pentru care urmeaz� s� se resping� contesta�ia pentru pentru
suma de ………………… lei, reprezentând TVA de plat� stabilit�
suplimentar.
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Cu privire la sumele de …………… lei �i ……………… lei reprezentând
TVA de plat� contestate, se constat� c� sunt incluse în suma
total� de ………………… lei, �i reprezint� TVA de plat� suplimentar
stabilit� pentru perioada 01.10.2002 - 31.12.2003( total ………………
lei).

2.3.În drept, pentru perioada 01.01.2004-31.08.2004, spe�ei
îi sunt aplicabile prevederile pct.56(4) din H.G. nr.44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal,:

“(4)În cazul persoanelor impozabile care au dep��it plafonul
de scutire, dar nu au solicitat înregistrarea ca pl�titori de tax�
pe valoarea ad�ugat� în regim normal, conform prevederilor art.152
alin.(3) din Codul fiscal, organele fiscale vor proceda astfel:

a)în situa�ia în care abaterea de la prevederile legale se
constat� înainte de înregistrarea persoanelor impozabile ca
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, organul fiscal va solicita
plata taxei pe valoarea adaugat� pe care persoana impozabil� ar fi
trebuit s� o colecteze pe perioada scurs� între data la care avea
obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe
valoarea ad�ugat� în regim normal �i data constat�rii abaterii. …]

b) în situa�ia în care abaterea de la prevederile legale se
constat� ulterior înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea
ad�ugat� a persoanei impozabile, organele fiscale vor solicita
plata la buget a taxei pe valoarea adaugat� pe care persoana
impozabil� ar fi avut obliga�ia s� o colecteze pe perioada scurs�
între data la care avea obliga�ia s� solicite înregistrarea ca
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal �i data la
care înregistrarea a devenit efectiv�.

(5)În ambele situa�ii prev�zute la alin.(4), la data
înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, persoana
impozabil� beneficiaz� de dreptul de deducere aferent bunurilor
achizi�ionate, conform art.145 alin.(11) �i (12) din Codul fiscal.
Taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� se înscrie în primul decont de
tax� pe valoarea ad�ugat� depus la organul fiscal”.

În spe��, S.C. CONSTANTA IMPORT EXPORT SRL a solicitat
înregistrarea ca pl�titor de TVA la data de 16.08.2004, dat� la
care organele fiscale din cadrul AVS - Biroul de Gestiune,
Registru Contribuabili �i declara�ii fiscale, au constatat c�
societatea îndeplinea condi�iile înregistr�rii ca pl�titor de TVA
prin dep��irea plafonului de scutire, din luna septembrie 1995.

 În temeiul legal citat mai sus, se re�ine c� abaterea de la
prevederea legal� privind înregistrarea ca pl�titor de TVA, este
constatat� ulterior, motiv pentru care, organele de inspec�ie
fiscal�, conform prevederilor pct.56, alin.(4), lit.b din
H.G.nr.44/2004, au calculat corect TVA de plat� suplimentar în
sum� de ………………… lei, urmând s� se decid� respingerea contesta�iei
pentru aceast� sum� .

Cu privire la  stabilirea sumei reprezentând TVA cu drept de
deducere la data înregistr�rii ca pl�titor de TVA, respectiv data
de 01.09.2004, întrucât societatea nu a efectuat o inventariere a
stocului la data de 31.08.2004, organul de inspec�ie fiscal� nu a
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fost în m�sur� s� stabileasc� aceast� sum�, care ar fi trebuit s�
se înscrie în primul decont de tax� pe valoarea ad�ugat� depus la
organul fiscal.

A�adar, organul de inspec�ie fiscal� a procedat corect, în
conformitate cu prevederile legale invocate mai sus, re�inând ca
neîntemeiat punctul de vedere al petentei în sus�inerea
contesta�iei, drept pentru care, pe cale de consecin��, urmeaz� s�
se decid� respingerea contesta�iei formulate împotriva sumei de
…………………… lei (………………… lei - pentru perioada 01.01.2000 -
31.12.2001 + ………………… lei - pentru perioada 01.01.2002 - 31.12.2003
+ ………………… lei - pentru perioada 01.01.2004 - 31.08.2004).

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 180  �i 186
alin.1 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.nr.92/2003
republicat�,  se

DECIDE:

 Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de
S.C.MARLUC IMPORT EXPORT SRL Constan�a împotriva Deciziei de
impunere nr.6734/14.07.2005, întocmite de  S.A.F.-Activitatea de
Control Fiscal Constan�a, pentru suma de 117.879 lei, reprezentând
T.V.A de plat� stabilit� suplimentar prin Raportul de inspec�ie
fiscal� încheiat la data de 12.07.2005.

În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.2 din Ordonan�a
Guvernului nr.92/ 2003 republicat�, decizia este definitiv� în
sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� la
Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii
prezentei, în temeiul art.187 alin.2 din acela�i act normativ,
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 .

DIRECTOR EXECUTIV,
                     VASILICA MIHAI

                                        SEF SERVICIU
SOLU�IONARE CONTESTA�II

                                        EMILIA CRÂNGU�

P.F./4ex
01.11.2005


