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           În motivarea contesta�iei autoarea arat� c� ,,noi nu contest�m momentul exigibilit��ii acestei
sume, recunoa�tem c� trebuia s� se colecteze la luna decembrie 2004, îns� aceast� sum� nu trebuia
stabilit� ca diferen�� atras� suplimentar, deoarece se reg�se�te în decontul lunii ianuarie 2005'',
depus la dosarul contesta�iei.
           În contesta�ie se sus�ine c� ,,nu se impunea stabilirea acestei sume ca diferen�� de plat�'' �i c�
,,societatea noastr� este prejudiciat�, deoarece nel�sându-se nici o m�sur� de regularizare a acestei
situa�ii, suma de xxx lei este sc�zut� de dou� ori.''

            Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat de c�tre organul de inspec�ie fiscal� din cadrul
Activit��ii de inspec�ie fiscal� a D.G.F.P. Dolj la data de xxx �i înregistrat la aceasta sub nr. xxx, s-a
constatat c� S.C. xxx a calculat eronat taxa pe valoarea ad�ugat� de rambursat aferent� lunii
decembrie 2004, având în vedere c� aceasta:
      - nu a eviden�iat în Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� pe luna decembrie 2004, depus �i
înregistrat la organul fiscal sub nrxxx taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de xxx lei aferent�
celor 2 telefoane mobile achizi�ionate de la furnizorul S.C. xxx, care i-a acordat discount  de 100%;
      - a emis c�tre S.C. xxx Avizul de înso�ire a m�rfii nr. xxx �i nu a emis factura fiscal� pân� la
sfâr�itul lunii decembrie 2004.
           Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei �i având în vedere motiva�ia unit��ii
contestatoare, constat�rile organului de inspec�ie fiscal�  �i reglement�rile legale în vigoare în
perioada verificat�, se re�in urm�toarele
           Prin Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� pe luna decembrie 2004, depus �i înregistrat la
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului    sub nr. xxx, S.C. xxx a solicitat rambursarea
sumei negative de tax� pe valoarea ad�ugat� de xxx lei  din acest decont.
          Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 11.03.2005 s-a propus �i aprobat la
rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� însum� de xxx lei, ca urmare a sc�derii din taxa pe valoarea
ad�ugat� solicitat� la rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� atras� suplimentar la control în sum�
de xxx lei.
          În fapt, în luna decembrie 2004 societatea contestatoare a achizi�ionat 2 telefoane mobile
marca xxx cu Factura fiscal� nr. xxx, pentru care furnizorul S.C xxx a acordat discount de 100%.
        Societatea comercial� a înregistrat în contabilitate contravaloarea acestor achizi�ii ca venituri �i
a colectat taxa pe valoarea ad�ugat� corespunz�toare în sum� de xxx lei (pozi�ia 55 în jurnalul de
cump�r�ri) dar nu a eviden�iat aceast� tax� colectat� �i în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�
depus pe luna decembrie 2004.
         De asemenea, în data de 17.12.2004 societatea contestatoare a emis c�tre S.C. xxx Avizul de
înso�ire al m�rfii nr. xxx, ce a fost înregistrat în contabilitatea societ��ii cu NC  xxx,  dar nu a emis
pân� la sfâr�itul lunii decembrie 2004 factura fiscal� în baza c�reia s� se înregistreze taxa pe
valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de xxx lei.
         Obiectul solu�ion�rii contesta�iei este stabilirea dac� societatea contestatoare datoreaz� taxa pe
valoarea ad�ugat� de plat� stabilit� la control pentru luna decembrie 2004, având în vedere c�
societatea comercial� nu a inclus în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� pe luna decembrie 2004
taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� aferent� discountului de 100%  acordat de S.C. xxx �i a m�rfii
livrate c�tre S.C xxx pe baza avizului de înso�ire a m�rfii, pentru care nu a întocmit factura fiscal�,
conform legii, pân� la sfâr�itul lunii decembrie 2004.
         În drept, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede la art. 134 alin. (3) c�: ,,Faptul
generator al taxei intervine �i taxa devine exigibil�, la data livr�rii de bunuri sau la data prest�rii de
servicii, cu excep�iile prev�zute în prezentul titlu'', iar la art. 155 alin. (3) c�: ,,Pentru bunurile livrate
cu aviz de înso�ire, factura fiscal� trebuie emis� în termen de cel mult 5 zile lucr�toare de la data
livr�rii, f�r� a dep��i finele lunii în care a avut loc livrarea.''  De asemenea, acela�i cod precizeaz� la
art. 158 alin. (1) c�: ,,Orice persoan� obligat� la plata taxei pe valoarea ad�ugat� poart� r�spunderea
pentru calcularea corect� �i plata la termenul legal a taxei pe valoarea ad�ugat� c�tre bugetul de stat
[.........].''
         Referitor la sus�inerea din contesta�ie  c� taxa contestat� a fost sc�zut� de dou� ori, aceasta nu
este întemeiat� având în vedere punctul 65 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003, care precizeaz� c�: ,,Orice diferen�e de tax� pe valoarea ad�ugat� de plat�, constatate de



organele de control, cu excep�ia celor de la pct. 60 alin. (5) lit. a) �i pct. 64 alin. (5) lit. a), nu se
includ în deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat�'' (cauza nu se încadreaz� în aceast� excep�ie).
          Astfel, se re�ine c� societatea comercial� contestatoare, prin faptul c� nu a inclus în decontul
lunii decembrie 2004 taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� aferent� discountului �i m�rfii expediate cu
aviz f�r� întocmirea facturii fiscale corespunz�toare, rezult� c� în acest caz societatea datoreaz�,
conform acestor prevederi legale, taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� �i sc�zut� la control din taxa
solicitat� la rambursare în sum� de xxx lei, fapt pentru care urmeaz� s� se resping� contesta�ia ca
neîntemeiat�.
           Având în vedere motivele de fapt �i de drept invocate în decizie, în conformitate cu
prevederile art. 185 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, se:
                                                         D   E   C   I   D   E

          Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de S.C. xxx.


