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DECIZIA NR. 59
din data de 11.06.2008
privind solu ionarea contesta iei formulat de S.C. .....S.R.L. din localitatea
Suceava, înregistrat la Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr. ...../05.05.2008

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat de
Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava prin adresa
nr. ...../05.05.2008 înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava sub nr. ...../05.05.2008, cu privire la contesta ia formulat de S.C. ..... S.R.L.
din localitatea Suceava, .....
S.C. ..... S.R.L. din localitatea Suceava contest Decizia de impunere nr.
...../31.03.2008, emis de Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili
Mijlocii Suceava, privind suma de ..... lei, reprezentând:
- .....lei tax pe valoarea ad ugat ;
- .....lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut la art. 207 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe au fost întrunite condi iile prev zute în art. 205 i 209
alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este investit
s se pronun e asupra contesta iei.
I. S.C. .....S.R.L. Suceava contest m surile stabilite prin Decizia de
impunere nr. ...../31.03.2008, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
...../31.03.2008, întocmite de Administra ia Finan elor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii Suceava, prin care s-au stabilit obliga ii fiscale în sum
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de .....lei, reprezentând taxa pe valoarea ad ugat în sum de .....lei i major ri
de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat în sum de .....lei.
Petenta precizeaz c a înregistrat TVA de rambursat ca urmare a lucr rilor de
investi ii efectuate conform autoriza iei de construire nr. ......
Societatea men ioneaz c a încheiat cu S.C. ..... S.R.L. Suceava un contract de
vânzare – cump rare i execu ie al c rui obiect îl reprezint ,,livrarea i montajul de
c tre executant a materialelor de închidere pere i i acoperi conform proiectului”, iar
în baza acestui contract au fost emise de c tre S.C. ..... S.R.L. i înregistrate în
contabilitatea S.C. .....S.R.L. un num r de 3 facturi fiscale, astfel:
- f.f. nr. .....în valoare de .....lei din care TVA în sum de .....lei, reprezentând
avans;
- f.f. nr. .....în valoare de .....lei din care TVA în sum de .....lei, reprezentând
livrare structur , fa ade, acoperi ;
- f.f. nr. .....în valoare de .....lei din care TVA în sum de .....lei, reprezentând
livrare structur i executat lucr ri conform situa iei de lucr ri.
Contestatoarea precizeaz c , organele de control au considerat c S.C.
.....S.R.L. avea obliga ia s aplice m surile simplificate prev zute la art. 160 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal i c nu are dreptul de rambursare pentru
TVA în sum de .....lei, aferent facturilor men ionate mai sus.
Petenta sus ine c , conform contractului încheiat cu S.C. ..... S.R.L. Suceava în
calitate de vânz tor i S.C. .....S.R.L. în calitate de cump r tor, acesta a achizi ionat
profile metalice care au fost ulterior montate, îmbinate de c tre S.C. ..... S.R.L. al
c rui obiect de activitate are codul CAEN 2811 care, conform Ordinului nr. 601/2002
privind actualizarea clasific rii activit ilor din economia na ional , se încadreaz la
excluderile prev zute la diviziunea 45.
S.C. .....S.R.L. contest Dispozi ia privind m surile stabilite de organele fiscale
nr. .....prin care se dispune ,,stornarea TVA deductibil aferent rela iilor comerciale
derulate în perioada iunie 2007– decembrie 2007 cu S.C. ..... S.R.L. Suceava în
calitate de furnizor, efectuarea înregistr rii contabile 4426 – 4427 i înregistrarea în
decontul de TVA, întocmit la finele perioadei fiscale în care controlul a fost finalizat
la rândurile de regulariz ri.
Petenta sus ine c , având în vedere c prin decizia de impunere nr.
...../31.03.2008 s-a stabilit o tax pe valoarea ad ugat suplimentar în sum de
.....lei, efectuarea opera iunilor cuprinse în dispozi ia de m suri ar duce la dublarea
sumei de .....lei.
II. Prin Decizia de impunere nr. ...../31.03.2008, Administra ia Finan elor
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava a stabilit c S.C. .....S.R.L.
Suceava datoreaz bugetului de stat taxa pe valoarea ad ugat în sum de .....lei
i obliga ii fiscale accesorii în sum total de .....lei.
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În urma verific rilor efectuate la S.C. .....S.R.L. Suceava, organele de control
au constatat urm toarele:
- în perioada iunie 2007 – decembrie 2007, societatea a înregistrat în
contabilitate un num r de 3 facturi fiscale emise de S.C. ..... S.R.L. Suceava, dup
cum urmeaz : f.f. nr. .....în valoare de .....lei din care TVA în sum de .....lei,
reprezentând avans, f.f. nr. .....în valoare de .....lei din care TVA în sum de .....lei,
reprezentând livrare structur , fa ade, acoperi i f.f. nr. .....în valoare de .....lei din
care TVA în sum de .....lei, reprezentând livrare structur i executat lucr ri
conform situa iei de lucr ri;
- potrivit prevederilor art. 160 alin. 1 din Legea nr. 571/2003, furnizorii i
beneficiarii serviciilor prev zute la alin. 2 lit. c ale acestui articol, au obliga ia s
aplice m surile de simplificare;
- potrivit alin. 2 al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
bunurile i serviciile pentru livrarea sau prestarea c rora se aplic m surile de
simplificare cuprind i lucr rile de construc ii montaj;
- la pct. 82 alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul
i completat prin H.G. nr.
fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, modificat
1861/2006, se precizeaz c prin lucr ri de construc ie montaj se în eleg lucr rile de
construc ie, reparare, modernizare, transformare legate de un bun imobil;
- conform prevederilor art. 2 alin. 1 din O.M.F.P. nr. 155/2007 privind
aplicarea m surilor de simplificare pentru lucr rile de construc ie montaj prev zute la
art. 160 din Legea nr. 571/2003, se aplic m surile de simplificare prev zute la art.
160 alin. 2 lit. c din Codul fiscal pentru lucr rile stipulate la sec iunea F – construc ii,
diviziunea 45 din anexa la ordinul Institutului Na ional de Statistic nr. 601/2002
privind actualizarea clasific rii activit ilor din economia na ional – CAEN;
- potrivit contractului încheiat între S.C. .....S.R.L. i S.C. ..... S.R.L., rezult c
opera iunile efectuate de S.C. ..... S.R.L. privind executarea lucr rilor prev zute în
autoriza ia de construire se încadreaz la sec iunea F –construc ii, clasa 4525 ,,alte
lucr ri speciale de construc ii” din anexa la ordinul Institutului Na ional de Statistic
nr. 601/2002.
- pentru aceste opera iuni societatea în cauz , respectiv S.C. ..... S.R.L. trebuia
s aplice m surile de simplificare prev zute la art. 160 alin. 3 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.
Organele de control au considerat c au fost înc lcate prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal art. 160 alin. 2 lit. c, prevederile pct. 82 alin. 3 din
normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G.
nr. 44/2004, modificat i completat prin H.G. nr. 1861/2006 i prevederile art. 2
alin. 1 din O.M.F.P. nr. 155/2007 i în consecin au stabilit o tax pe valoarea
ad ugat suplimentar în sum de 174.780 lei, sum pentru care au fost calculate
accesorii în valoare total de .....lei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având în
vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
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1. Referitor la suma contestat
de .....lei, reprezentând taxa pe
valoarea ad ugat respins la rambursare, Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului Suceava este învestit s se pronun e dac petenta avea
obliga ia aplic rii tax rii inverse pentru lucr rile de montare structur
metalic , sisteme pere i i acoperi , în condi iile în care acestea se încadreaz la
sec iunea F – construc ii din clasifica ia CAEN.
În fapt, organele de control au constatat c S.C. .....S.R.L. a înregistrat un
num r de 3 facturi fiscale în sum total de .....lei, emise de c tre S.C. ..... S.R.L.
Suceava în baza unui contract de vânzare – cump rare i execu ie al c rui obiect îl
reprezint livrarea i montajul de c tre executant a materialelor de închidere pere i i
acoperi conform proiectului i a dedus TVA aferent acestor facturi în sum de
.....lei.
Organele de control au considerat c au fost înc lcate prevederile art. 160 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform c ruia pentru opera iunile înscrise
în facturile respective, atât furnizorul cât i beneficiarul aveau obliga ia de a aplica
taxarea invers .
În consecin , organele fiscale au emis Decizia de impunere nr. ...../31.03.2008
prin care au stabilit o tax pe valoarea ad ugat suplimentar în sum de .....lei i
Dispozi ia privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal nr. .....prin care
au dispus stornarea taxei pe valoarea ad ugat deductibil aferent
rela iilor
comerciale derulate în perioada iunie 2007 – decembrie 2007 cu S.C. ..... S.R.L.,
efectuarea înregistr rii contabile 4426=4427 i înregistrarea sumei în decontul de
TVA întocmit la finele perioadei fiscale în care a fost finalizat controlul, la rândurile
de regulariz ri.
În drept, în spe sunt aplicabile urm toarele prevederi legale:
art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat , cu
modific rile ulterioare, unde se precizeaz :
ART. 160
,,M suri de simplificare
[…]
(2) Bunurile i serviciile pentru livrarea sau prestarea c rora se aplic
m surile de simplificare sunt:
[…]
c) lucr rile de construc ii-montaj;
[…]
(3) Pe facturile emise pentru livr rile de bunuri prev zute la alin. (2)
furnizorii sunt obliga i s înscrie men iunea "taxare invers ", f r s înscrie
taxa aferent . Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa
aferent , pe care o eviden iaz atât ca tax colectat , cât i ca tax deductibil în
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decontul de tax . Pentru opera iunile supuse m surilor de simplificare nu se
face plata taxei între furnizor i beneficiar.
(4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplic i
prevederile art. 147, în func ie de destina ia achizi iilor respective.
(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât
furnizorii/prestatorii,
cât
i
beneficiarii.
În
situa ia
în
care
furnizorul/prestatorul nu a men ionat "taxare invers " în facturile emise
pentru bunurile/serviciile care se încadreaz la alin. (2), beneficiarul este obligat
s aplice taxare invers , s nu fac plata taxei c tre furnizor/prestator, s
înscrie din proprie ini iativ men iunea "taxare invers " în factur i s
îndeplineasc obliga iile prev zute la alin. (3).
i ale pct. 82 alin. 3 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se
precizeaz :
,,(3) Prin lucr ri de construc ii-montaj, în sensul art. 160 alin. (2) lit. c) din
Codul fiscal, se în eleg lucr rile de construc ie, reparare, modernizare,
transformare i demolare legate de un bun imobil.”
Din textele de lege citate mai sus, rezult c m surile de simplificare se aplic
pentru lucr rile de construc ii montaj prin care se în eleg lucr rile de construc ie,
reparare, modernizare, transformare i demolare legate de un bun imobil.
Conform acestor prevederi legale, aplicarea m surii de simplificare const în
înscrierea de c tre furnizor pe facturile emise a men iunii ,,taxare invers ” f r a se
înscrie taxa pe valoarea ad ugat . La primirea facturilor beneficiarii vor înscrie pe
facturi taxa pe valoarea ad ugat , pe care o vor înregistra atât ca tax deductibil cât
i ca tax colectat , în decontul de TVA. Legea prevede c pentru opera iunile supuse
m surilor de simplificare nu se face plata taxei între furnizor i beneficiar.
Din textul de lege citat mai sus rezult c pentru aplicarea m surilor de
simplificare, prev zute la art. 160 din Codul fiscal, sunt responsabili atât furnizorii
cât i beneficiarii. Astfel, în situa ia în care furnizorul nu a men ionat "taxare invers "
în facturile emise, beneficiarul este obligat s aplice taxare invers , s nu fac plata
taxei c tre furnizor, s înscrie din proprie ini iativ men iunea "taxare invers " în
factur i s îndeplineasc obliga iile prev zute de lege cu privire la taxarea invers .
La art. 2 alin. 1 din O.M.F.P. nr. 155/2007 privind aplicarea m surilor de
simplificare pentru lucr rile de construc ii-montaj prev zute la art. 160 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se
precizeaz :
ART. 2
,,(1) Se aplic m surile de simplificare prev zute la art. 160 alin. (2) lit. c)
din Legea nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, pentru
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lucr rile stipulate la sec iunea F "Construc ii", diviziunea 45 din anexa la
Ordinul pre edintelui Institutului Na ional de Statistic nr. 601/2002 privind
actualizarea Clasific rii activit ilor din economia na ional - CAEN, cu
respectarea condi iilor impuse i inându-se seama de excluderile prev zute în
cadrul grupelor i claselor acestei diviziuni.
(2) Lucr rile de repara ii, transformare i modernizare a unui bun imobil
vor fi supuse m surilor de simplificare în m sura în care acestea sunt cuprinse
în prevederile de la alin. (1).”
Conform textului de lege citat mai sus, m surile de simplificare prev zute la
art. 160 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 571/2003, se aplic pentru lucr rile stipulate la
sec iunea F "Construc ii", diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre edintelui
Institutului Na ional de Statistic nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific rii
activit ilor din economia na ional – CAEN, unde se precizeaz :
,,CONSTRUC II
FA CONSTRUC II
45
Construc ii
Aceast diviziune include construc iile generale i speciale pentru cl diri i
de geniu civil, lucr ri de instala ii pentru cl diri i finisaje ale cl dirilor.
Diviziunea include lucr ri noi, repara ii, complet ri i modific ri; ridicarea de
cl diri sau structuri din prefabricate, pe antier i de asemenea, construc iile cu
caracter temporar.
Construc iile generale reprezint realizarea de cl diri integrale, cl diri
pentru birouri, magazine i alte cl diri publice i utilitare, cl diri pentru ferme
etc., construc ii inginere ti (sau de geniu civil), cum ar fi autostr zi, drumuri,
str zi, poduri, tuneluri, c i ferate, aerodromuri, porturi i alte proiecte marine
sau fluviale, sisteme de iriga ii, sisteme de canalizare, dispozitive industriale,
conducte i linii electrice, baze sportive etc.
Aceast activitate se poate desf ura pe cont propriu, pe baz de onorarii
sau contract. Por iuni din lucr ri, sau uneori, întreaga activitate, practic, pot fi
efectuate de c tre subcontractori.
Construc iile speciale includ construc ia unor p r i ale cl dirilor i
lucr rilor de geniu civil, sau preg tirea în acest scop. De obicei, este vorba de
specializarea într-un singur aspect comun diferitelor structuri, necesitând
calificare sau echipament specializat. Sunt incluse activit i ca: fixarea pilonilor,
lucr ri de funda ii, forarea pu urilor, lucr ri de armare, lucr ri de betoane,
zid rii, fixarea elementelor prefabricate, schel rie, fixarea acoperi ului etc. Aici
este inclus realizarea structurilor de o el, cu condi ia ca piesele componente s
nu fie produse de aceea i unitate.
În majoritatea cazurilor, construc iile speciale sunt executate prin
subcontractare, iar repara iile de construc ii sunt efectuate, în special, pentru
posesorul propriet ii.
[…]
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Aceast diviziune exclude:
- instalarea de peluze i gr dini i activit i de între inere a arborilor,
vezi 01.41;
- fabricarea materialelor de construc ii, vezi sec iunea C i D;
- activit i de construc ii legate direct de extrac ia petrolului i a gazelor
naturale, vezi 11.20. Construc ia de cl diri, drumuri etc. pe terenul de extrac ie
r mâne, îns , în aceast clas .
- în l area sau instalarea echipamentului industrial, vezi sec iunea D (de
ex. instalarea de furnale, turbine etc.);
- ridicarea de cl diri sau structuri complet prefabricate este clasificat în
categoria industrial relevant , în func ie de materialul principal folosit, cu
excep ia betonului, caz în care r mâne clasificat aici;
- instalarea elementelor de tâmpl rie sau dulgherie autofabricate este
clasificat în categoria industrial relevant , în func ie de materialul folosit de
ex. în cazul lemnului în 20.30 (Fabricarea de elemente de dulgherie i tâmpl rie
pentru construc ii)
- construc ii metalice din p r i componente auto-fabricate, vezi 28.11;
-activit ile de urbanism i inginerie sunt clasificate în clasa 74.20
(Activit i de consultan în urbanism, inginerie i alte servicii tehnice);
- activit i de proiectare pentru construc ii, vezi 74.20;
- activit i de cur are a ferestrelor, în interior i exterior, a co urilor,
cazanelor cu aburi, a interioarelor etc., vezi 74.70
[…]
4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
Aceasta clasa include:
- realizarea structurii acoperisurilor;
- montarea elementelor de acoperire;
4525 Alte lucrari speciale de constructii
Aceasta clasa include:
- inaltarea elementelor din otel non-autofabricate;”
Din textele de lege citate mai sus, rezult c la grupa 45 Construc ii sunt
incluse construc iile speciale care cuprind i realizarea structurilor de o el, cu
condi ia ca piesele componente s nu fie produse de aceea i unitate i sunt excluse
construc iile metalice din p r i componente auto-fabricate.
Conform clasifica iei de mai sus, grupa 4522 cuprinde montarea elementelor de
acoperire, iar la grupa 4525 sunt cuprinse lucr ri speciale de construc ii care include
în l area elementelor din o el non – autofabricate.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv contractul
încheiat cu S.C. ..... S.R.L. Suceava i facturile emise în baza acestuia, rezult c
S.C. ..... S.R.L. Suceava a livrat i montat pentru S.C. .....S.R.L. Suceava materiale de
închidere pere i i acoperi pentru ............... În baza facturilor emise de S.C. .....
S.R.L., petenta a dedus taxa pe valoarea ad ugat în sum de .....lei.
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Din cele prezentate mai sus i din documentele existente la dosarul cauzei
rezult c lucr rile executate de S.C. ..... S.R.L. reprezint lucr ri de construc ii
montaj pentru care se aplic taxarea invers conform prevederilor art. 160 din Codul
fiscal, încadrându-se la sec iunea F – construc ii diviziunea 45 din anexa la Ordinul
pre edintelui Institutului Na ional de Statistic nr. 601/2002 privind actualizarea
Clasific rii activit ilor din economia na ional – CAEN.
Sus inerea petentei c S.C. ..... S.R.L. are cod CAEN 2811 care se încadreaz
la excluderi la diviziunea 45 construc ii, nu poate fi re inut în solu ionarea
favorabil a contesta iei pe motiv c excluderile respective se refer la construc ii
metalice din p r i componente autofabricate, iar S.C. ..... S.R.L. nu fabrica p r ile
componente ale construc iilor metalice, în spe profile metalice, fapt ce rezult i din
contesta ia formulat de S.C. .....S.R.L. prin care se precizeaz c S.C. ..... S.R.L. se
considera vânz toare pentru profile, contabilizarea veniturilor rezultate în urma
opera iunii f cându-se în contul 707 – ,,venituri din vânzarea m rfurilor” i nu în 701
– ,,produc ia vândut ”.
Pentru considerentele prezentate i având în vedere prevederile legale citate
mai sus, rezult c S.C. .....S.R.L. nu avea dreptul de a deduce taxa pe valoarea
ad ugat aferent opera iunilor economice derulate cu S.C. ..... S.R.L., având
obliga ia de a aplica taxarea invers , respectiv de a înregistra taxa pe valoarea
ad ugat atât ca tax deductibil cât i ca tax colectat .
Referitor la sus inerea petentei c prin emiterea Dispozi iei privind
m surile stabilite de organele fiscale nr. ..... i a Deciziei de impunere nr.
...../31.03.2008 se dubleaz suma de plat în fi a pl titorului, în spe sunt
aplicabile urm toarele prevederi legale:
pct.82 alin. 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz :
,,8) In situatia in care organele fiscale competente, cu ocazia verificarilor
efectuate, constata ca pentru operatiunile prevazute la art. 160 alin. (2) din
Codul fiscal nu au fost aplicate masurile de simplificare prevazute de lege, vor
obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori,
efectuarea inregistrarii contabile 4426 = 4427 si inregistrarea in decontul de
taxa pe valoarea adaugata intocmit la finele perioadei fiscale in care controlul a
fost finalizat, la randurile de regularizari.”
O.M.F.P. nr. 1939/2004 pentru aprobarea formularului "Dispozi ie privind
m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal ", unde se precizeaz :
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,,1. Formularul "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de
inspectie fiscala" reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de
inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea
contribuabililor de a indeplini masurile stabilite. Nu va cuprinde masuri
referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaza bugetului general
consolidat al statului. "
Din textele de lege citate mai sus rezult c , în situa ia în care organele de
control constat c nu au fost aplicate m surile de simplificare pentru opera iunile
prev zute la art. 160 din Codul fiscal, vor obliga beneficiarii la stornarea taxei
deductibile prin contul de furnizori, efectuarea inregistrarii contabile 4426 = 4427 si
inregistrarea in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit la finele perioadei
fiscale in care controlul a fost finalizat, la randurile de regularizari. În aceast
situa ie, organele de control vor emite dispozi ia de m suri care, conform legii, are
rolul de a obliga contribuabilul s respecte m surile stabilite de c tre organele de
control i nu va cuprinde m suri cu privire la sumele datorate de c tre contribuabil la
bugetul statului.
Referitor la sumele datorate de contribuabil la bugetul statului, sunt aplicabile
prevederile art. 85 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , unde se
precizeaz :
ART. 85
,,(1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declaratie fiscala, in conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri.
(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile si in cazurile in care impozitele,
taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat sunt
scutite la plata conform reglementarilor legale, precum si in cazul unei
rambursari de taxa pe valoarea adaugata.”
Conform acestui text de lege, sumele datorate de contribuabil la bugetul statului
se stabilesc prin declara ie fiscal sau decizie emis de organul fiscal, inclusiv în
cazul unei ramburs ri de TVA.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c organele de control au
respins la rambursare suma de .....lei, Suma respins la rambursare reprezint , în fapt,
o tax pe valoarea ad ugat suplimentar pe care societatea o datoreaz bugetului de
stat i care nu putea fi stabilit în sarcina contribuabilului decât prin decizie de
impunere, motiv pentru care se consider c în mod legal organele de control au emis
decizia de impunere nr. ...../31.03.2008 prin care au stabilit o tax pe valoarea
ad ugat suplimentar în sum de .....lei.
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Din cele prezentate mai sus, rezult c sumele datorate la buget se stabilesc
prin decizie de impunere, în baza c reia se opereaz sumele în fi a pe pl titor, în timp
ce dispozi ia de m suri se emite doar pentru a obliga contribuabilul s efectueze
opera iunile de reglare în contabilitate, de unde rezult c suma stabilit suplimentar
în sarcina petentei nu se dubleaz în fi a pl titorului.
Pentru considerentele prezentate mai sus i având în vedere prevederile legale
incidente spe ei, urmeaz a se respinge contesta ia formulat împotriva Deciziei de
impunere nr. ...../31.03.2008, emis în baza raportului de inspec ie fiscal nr.
...../31.03.2008, privind taxa pe valoarea ad ugat suplimentar în sum de .....lei, ca
neîntemeiat .
2. Referitor la contesta ia formulat împotriva Dispozi iei privind
m surile stabilite de organele fiscale nr. ..... din 31.03.2008, cauza supus
solu ion rii este dac Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava – Biroul de solu ionare contesta ii are competen a de a solu iona acest
cap t de cerere în condi iile în care dispozi ia de m suri nu se refer la
stabilirea de impozite, taxe, contribu ii sau accesorii ale acestora, ci la m suri în
sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean fiscal .
În fapt, prin Dispozi ia privind m surile din 31.03.2008, organele de inspec ie
fiscal au dispus stornarea taxei pe valoarea ad ugat deductibil aferent
opera iunilor economice derulate cu S.C. ..... S.R.L., pentru care avea obliga ia de a
aplica taxarea invers , înregistrarea opera iunii 4426 = 4427 i înregistrarea în
decontul lunii urm toare la rubrica regulariz ri.
În drept, potrivit art. 209 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , Direc ia General a Finan elor Publice
este
competent s solu ioneze ,,Contestatiile formulate impotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,
precum si a deciziilor pentru regularizarea situatiei, emise in conformitate cu
legislatia in materie vamala”.
O.M.F.P. nr. 1939/2004 pentru aprobarea formularului "Dispozi ie privind
m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal ", prevede:
,,1. Formularul "Dispozitie privind masurile stabilite de organele de
inspectie fiscala" reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de
inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea
contribuabililor de a indeplini masurile stabilite. Nu va cuprinde masuri
referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaza bugetului general
consolidat al statului. "
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Întrucât m surile stabilite în sarcina S.C. .....S.R.L. prin Dispozi ia privind
m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal nr. ..... din 31.03.2008 nu vizeaz
stabilirea obliga iilor fiscale ale contestatoarei, fapt pentru care Dispozi ia nu are
caracterul unui titlu de crean , se re ine c solu ionarea contesta iei pentru acest
cap t de cerere intr în competen a organelor fiscale emitente ale actului
administrativ contestat, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava –
Biroul Solu ionare Contesta ii neavând competen a de solu ionare a dispozi iei
privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal , potrivit art. 209 alin. 1 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , care precizeaz :
,,(2) Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se
solutioneaza de catre organele fiscale emitente.”
Conform adresei nr. ....., emis de Administra ia Finan elor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii Suceava i înregistrat la Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului Suceava, organele de control din cadrul Administra iei Finan elor
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava au emis Decizia nr. ..... din data de
16.05.2008 privind solu ionarea contesta iei formulat de S.C. .....S.R.L. împotriva
Dispozi iei privind m surile stabilite de organele de inspec ie
fiscal nr.
...../31.03.2008.
3. Referitor la suma de .....lei, reprezentând major ri de întârziere
aferente taxei pe valoarea ad ugat suplimentar , cauza supus solu ion rii este
dac petenta datoreaz aceast sum în condi iile în care pentru debitul care a
generat aceste major ri, contesta ia a fost respins ca neîntemeiat .
În fapt, prin Decizia de impunere nr. ...../31.03.2008, ce face obiectul
contesta iei, organele de inspec ie fiscal au calculat major ri de întârziere în sum
total de .....lei, aferente taxei pe valoarea ad ugat , calculate pentru perioada
01.10.2006 – 31.03.2008.
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile art. 3 din Legea nr. 210/2005
privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea i
completarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
care prevede:
ART. 3
,,Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de procedur
fiscal se modific i va avea urm torul cuprins:
"ART. 115
Major ri de întârziere
(1) Major rile de întârziere se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.
11

[…]
(5) Nivelul major rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”
Din textele de lege mai sus citate se re ine c pentru crean ele fiscale datorate
i neachitate în termen, contribuabilii datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere.
Având în vedere c pentru debitul în sum total de .....lei, care au generat
obliga iile fiscale accesorii, contesta ia a fost respins ca neîntemeiat i având în
vedere principiul de drept "accesorium sequitur principale", accesoriul urmeaz
principalul, urmeaz s se resping ca neîntemeiat i contesta ia pentru obliga iile
fiscale accesorii aferente în sum de .....lei.
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat , pct.
82 alin. 1 i alin. 3 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 2 alin. 1 din O.M.F.P. nr.
155/2007 privind aplicarea m surilor de simplificare pentru lucr rile de construc ii montaj prev zute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordinul
pre edintelui Institutului Na ional de Statistic nr. 601/2002 privind actualizarea
Clasific rii activit ilor din economia na ional – CAEN, O.M.F.P. nr. 1939/2004
pentru aprobarea formularului "Dispozi ie privind m surile stabilite de organele de
inspec ie fiscal , art. 85 i 209 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , art. 3 din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonan ei
Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , coroborate cu art. 216 din O.G. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:
- respingerea contesta iei formulate de S.C. .....S.R.L. Suceava, împotriva
Deciziei de impunere nr. ...../31.03.2008, emis de Administra ia Finan elor Publice
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, privind suma de ..... lei, reprezentând:
- .....lei taxa pe valoarea ad ugat suplimentar ;
- ..... lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat ,
ca neîntemeiat .
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava în termen de 6
luni de la comunicare, conform procedurii legale.

12

1. TAXA PE VALOAREA AD UGAT – aplicarea m surilor de simplificare
art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
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