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               D E C I Z I A  NR.  ...din    .... 2 011

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de SC C. SRL din B. O., jud
Valcea, ... înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea sub
nr./....05.2011 .

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de Activitatea
de InspecŃie Fiscală Valcea cu adresa nr.... din ...05.2011 asupra contestaŃiei formulate de
SC C. SRL, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Vâlcea sub nr./....05.2011.

ContestaŃia are ca obiect suma de ... lei , stabilită prin Decizia  de impunere nr. F-VL
/...04.2011 şi Raportul de inspectie fiscala nr../....04.2011 întocmite de organele de inspecŃie
fiscală şi comunicate la data de .../...04.2011 potrivit adresei nr.... din .../..04.2011 existentă în
copie la dosarul cauzei, reprezentând :

- ...... lei  taxă pe valoarea adăugată ;

- ...... lei accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată .

ContestaŃia este semnată de administratorul societăŃii d-na H.V. M. şi de Directorul
economic H. V., confirmată cu ştampila societăŃii.

 Petenta a respectat termenul legal de 30 de zile prevăzut de art.207 alin.1 din OG
nr.92/2003, republicată la data de 31.07.2007, privind Codul de procedură fiscală . 

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi art. 209
alin.1, lit.a  din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia Generală
a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze contestaŃia formulată
de SC C. SRL înregistrată la D.G.F.P Valcea sub nr./....05.2011 . 

Procedura legala fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Din analiza documentelor existente la dosarul cauze i se constat ă urm ătoarele:

Petenta formulează contestaŃie împotriva Deciziei de impunere nr.F-VL /....04.2011, a
Raportului de inspectie fiscala nr. /...04.2011, emise de Activitatea de InspecŃie Fiscală
Vâlcea, motivând următoarele :

1. În ceea ce prive şte taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de ....lei pentru perioada
01.01.2006 - 31.12.2009 petenta arată că în calitate de persoană impozabilă desfăşoară
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activitate de tratament balnear President, iar în conformitate cu prevederile OG nr.109/2000
privind staŃiunile balneare, funcŃionează în baza autorizaŃiei nr./....12.2009 ca bază de
tratament balnear .

Petenta susŃine că în calitate de prestator, a încheiat cu diverse agenŃii de turism, în
calitate de beneficiari, contracte de prestări servicii turistice, printre care : SC E. SRL, SC G.T.
SRL, SC S.T. M. SRL, SC A. T. SRL, C. T., etc.

Petenta arată că obiectul contractelor constă în asigurarea de către prestator (SC C.
SRL) şi utilizarea de către beneficiar ( agenŃiile de turism ) a spaŃiilor de cazare, a serviciilor
de masă şi tratament în hotelul President, categoria 3 stele, pe bază de comandă lansată de
beneficiar şi confirmată de prestator, iar în anexa la contract se precizează tariful şi preŃul
negociat pe loc şi pe zi, care este diferit în funcŃie de perioadă şi cuprinde cazare cu mic
dejun, masă, tratament .

Petenta susŃine că potrivit contractelor încheiate cu agenŃiile de turism, aceştia transmit
prin fax comanda, de regulă cu 10 zile înainte de intrarea turiştilor în hotel, după care
întocmesc Voucher din care rezultă serviciile comandate, valoarea acestora, comisionul
agenŃiei şi TVA pe comision .

Astfel, pe baza acestor comenzi, la sosirea turiştilor în hotel, SC C. SRL emite pe
numele agenŃiilor de turism, factura fiscală în care se înscriu serviciile comandate constând în
cazare, masă şi tratament, societatea stabilind regimul fiscal al TVA aferenta serviciilor
prestate în factura fiscală, pentru fiecare comandă în parte emisă de agenŃia de turism, astfel
:

- pentru perioada 01.01.2006 - 31.12.2009  a aplicat cota redusă de 9% pentru cazare
şi mic dejun şi cota de 19% pentru masă şi tratament ;

- începând cu 01.01.2010 pentru serviciul complet cazare şi mic dejun, masă şi
tratament acordat turiştilor, a considerat că operaŃiunea este scutită de TVA fără drept de
deducere potrivit art.141, alin.1, lit.a Cod fiscal, celelalte operaŃiuni fiind taxabile cu cotă de
19%, respectiv 24% .

În acest sens, petenta invocă dispoziŃiile art.140, alin.2, lit.f din Codul fiscal .

Totodată petenta susŃine că începând cu ....01.2010 a considerat că serviciile de
îngrijire medicală ( tratament ), precum şi serviciile de cazare cu mic dejun şi masă furnizate
pe perioada acordării îngrijirii medicale precum şi cele prestate pacienŃilor care vin pe cont
propriu (având la bază şi trimiterile de la medicul de familie) sunt operaŃiuni scutite de TVA
fără drept de deducere, potrivit prevederilor art.141, alin.1, lit.a Cod fiscal şi pct.24(1) şi (2) din
HG nr.44/2004 .

Petenta arată că pentru toŃi turiştii care sosesc în baza de tratament şi solicită cazare,
masă şi tratament, se emite factură fiscală, iar regimul fiscal al TVA se stabileşte de societate
în factura fiscală care se emite, ori pe numele agenŃiei de turism sau CNPAS, ori al persoanei
fizice în situaŃia în care turiştii sosesc pe cont propriu, fără bilet emis de agenŃia de turism .

Petenta arată de asemenea că pentru persoanele fizice care solicită numai masa, se
emite bonul de casă de marcat, potrivit OG nr.28/1999, art.1, cu menŃiunea de încasare
“numerar” la care se colectează TVA şi care se operează în jurnalul de vânzări.

Petenta susŃine că organele de inspecŃie fiscală au plecat de la premise greşite,
invocând prevederile art.1, alin.1 şi 2 şi art.4, alin.3 şi 4 din OG nr.28/1999, considerând
societatea C. SRL că a efectuat livrări de bunuri cu amănuntul direct către populaŃie şi
invocând art.150(3) Cod fiscal, au considerat că orice persoană care înscrie taxa pe factură
sau orice alt document care serveşte ca factură este obligată la plata acesteia .

  Petenta susŃine că aceste statuări sunt greşite şi nelegale întrucât pe de-o parte
societatea nu a efectuat livrări de bunuri direct către populaŃie decât în proporŃie de până la
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1% situaŃie în care a calculat TVA, deci societatea nu avea obligaŃia de a utiliza casă de
marcat pentru aceste servicii, iar serviciile prestate au fost facturate în totalitate, atât agenŃiilor
de turism, CNPAS ori persoane fizice care vin ocazional şi solicită serviciul complet de
tratament cu cazare şi masă .  

Astfel, petenta arată că faptul că pentru justificarea consumului de alimente s-au emis
bonuri fiscale cu ajutorul casei de marcat şi în raportul memoriei fiscale s-a înregistrat din
eroare la aceste alimente o TVA de 19%, respectiv 24%, însă în facturile fiscale emise pe
numele agenŃiilor de turism ori ocazional persoanei fizice s-a înscris în mod corect regimul
TVA aplicat operaŃiunilor efectuate de societate ( îngrijiri medicale, hrană şi cazare ) nu poate
fi interpretat în sensul înlăturării scutirii prevăzute de art.141, alin.1, lit.a din Codul fiscal, ori
aplicarea cotei reduse prevăzută la art.140, alin.2, lit.f Cod fiscal .

Petenta susŃine totodată că greşit sunt invocate şi prevederile art.150, alin.1 Cod fiscal,
dat fiind faptul că potrivit acestui articol este obligata la plata taxei orice persoană impozabilă
care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile .

Totodată petenta susŃine că în mod greşit au fost aplicate şi prevederile art.150, alin.3
din codul fiscal, dat fiind faptul că acest articol se referă la obligativitatea persoanei de a plătii
taxă dacă această persoană o înscrie pe o factură sau alt document care serveşte ca factură .

Petenta arată că facturile au fost întocmite corect aplicând scutirea prevăzută la
art.141, alin.1, lit.a în situaŃia în care s-au prestat operaŃiuni de îngrijiri medicale, cazare şi
masă pe bază de trimitere de la medic, fie aplicând cota de 19%, respectiv 24 % .

Petenta susŃine că toate aceste prevederi legale au fost respectate de societate,
regimul fiscal al TVA fiind stabilit la momentul emiterii facturii fiscale pe numele cumpărătorilor
care în proporŃie de 99% sunt agenŃii de turism, însă organele fiscale consideră în mod greşit
că societatea a încasat TVA înscrisa în memoria casei fiscale . 

2. În ceea ce prive şte taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de ....lei, organele fiscale
au calculat TVA suplimentar la serviciile de tratament, masă şi cazare facturate către diverse
agenŃii de turism pe considerentul că societatea nu a justificat scutirea cu bilet de trimitere de
la medic .    

Petenta arată că organele de inspecŃie fiscală au aplicat cota de TVA de 9%, respectiv
19% sau 24% la valoarea biletului emis de agenŃia de turism considerând drept bază de
impozitare preŃul de vânzare încasat de agenŃia de turism de la diverşi turişti .

Ori potrivit pct.23(2) din HG nr.44/2004, în mod greşit s-a calculat TVA suplimentara în
sumă de .... lei, dat fiind faptul că preŃul de vânzare încasat de societate şi înscris de agenŃiile
de turism în bilete include şi taxă .

Mai mult decât atât, petenta arată că în mod greşit organele fiscale au calculat şi TVA
la tratamentul oferit turiştilor sosiŃi în baza de tratament pe baza biletului emis de agenŃia de
turism, dat fiind faptul că această operaŃiune este scutită de TVA fără drept de deducere,
potrivit art.141, alin.1, lit.a din Codul fiscal, societatea considerând aceste operaŃiuni ca fiind
scutite .

Petenta susŃine că a prezentat organelor de control registre, evidenŃe contabile,
documente de afaceri şi înscrisuri, documente justificative care potrivit prevederilor art.64 Cod
fiscal constituie probe la stabilirea bazei de impunere .

Cu toate acestea, organele de control nu au făcut o analiză corectă a situaŃiei de fapt,
nu au făcut cercetări la faŃa locului, deşi Codul de procedură fiscală o impune, au ignorat
evidenŃele contabile şi fiscale, nu au solicitat Note explicative scrise aşa cum obligă art.94,
alin.3 Cod procedură fiscală, făcând încadrări greşite şi nelegale în prevederile Codului Fiscal
.
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Astfel, petenta concluzionează că organele de control au interpretat greşit prevederile
legale stabilind în mod greşit şi nelegal o TVA suplimentara în sumă de ... lei şi accesorii în
sumă de ... lei, solicitând anularea parŃială a Deciziei de impunere F-VL /... şi a raportului de
inspectie fiscala, pe care le consideră nelegale şi netemeinice .      

B. Din actul de control contestat rezult ă urm ătoarele: 

SC C. SRL are sediul în loc. ...., este înregistrată la ORC sub nr.j38/.../1992, are cod
fiscal ... si are ca obiect de activitate “Hoteluri şi alte facilităŃi de cazare similare “ cod grupă
CAEN ... .  

Taxa pe valoarea ad ăugată a fost verificata in baza Legii 571/2003, privind Codul
Fiscal, a HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada verificată fiind 01.01.2006 -
31.01.2011, constatându-se următoarele :

Pe perioada verificata, organele de inspecŃie fiscală au stabilit o diferenŃă suplimentară
de TVA în sumă de ..., care provine din :

a) suma de ... lei  reprezentând TVA colectata constatata suplimentar pentru vânzările
de mărfuri (bucătărie şi bar), înregistrate prin intermediul aparatului de marcat electronic
fiscal, astfel : 

- în anul 2006  operatorul economic a înregistrat în evidenŃa contabilă livrări de mărfuri
în valoare de ... lei, pentru care a înregistrat o TVA colectata, în cotă de 19%, în sumă de ...lei
.

Conform raportului periodic al memoriei fiscale al aparatului de marcat electronic fiscal
cu seria de fiscalizare ..., pentru perioada 01.01-31.12.2006, operatorul economic a înregistrat
vânzări de mărfuri în valoare totală de ... lei, din care TVA ... lei .

Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectate aferente
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de operatorul economic în evidenŃa contabilă în sumă de ...
lei cu TVA colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în
sumă de ... lei, constatându-se o diferenta in suma de ... lei  ce a fost  considerata debit
suplimentar. 

- în anul 2007  operatorul economic a înregistrat în evidenŃa contabilă livrări de mărfuri
în valoare de .... lei, pentru care a înregistrat o TVA colectata, în cotă de 19%, în sumă de ...
lei .

Conform raportului periodic al memoriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal
cu seria de fiscalizare .... pentru perioada 01.01-31.12.2007, operatorul economic a înregistrat
vânzări de mărfuri în valoare totală de ... lei, din care TVA în sumă de ... lei .

 Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectata aferenta
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de operatorul economic în evidenŃa contabilă în sumă de ...
lei cu TVA colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în
sumă de ... lei,constatându-se o diferenta in suma de ... lei  ce a fost  considerata debit
suplimentar.

 - în anul 2008 operatorul economic a înregistrat în evidenŃa contabilă livrări de mărfuri
în valoare de ... lei, pentru care a înregistrat o TVA colectata, în cotă de 19%, în sumă de ...
lei .

Conform raportului periodic al memoriei fiscale al aparatului de marcat electronic fiscal
cu seria de fiscalizare ..., pentru perioada 01.01-31.12.2008, operatorul economic a înregistrat
vânzări de mărfuri în valoare totală de ...lei, din care TVA în sumă de ....lei .
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 Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectate aferenta
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de operatorul economic în evidenŃa contabilă în sumă de ...
lei cu TVA colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în
sumă de ... lei,constatându-se o diferenta in suma de ...lei  ce a fost  considerata debit
suplimentar. 

- în anul 2009  operatorul economic a înregistrat în evidenŃa contabilă livrări de mărfuri
în valoare de ... lei, pentru care a înregistrat o TVA colectata, în cotă de 19%, în sumă de ...
lei .

Conform raportului periodic al memoriei fiscale al aparatului de marcat electronic fiscal
cu seria de fiscalizare ..., pentru perioada 01.01-31.12.2009, operatorul economic a înregistrat
vânzări de mărfuri în valoare totală de ... lei, din care TVA ... lei .

 Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectate aferenta
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de operatorul economic în evidenŃa contabilă în sumă de ...
lei cu TVA colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în
sumă de ... lei,  constatându-se o diferenta in suma de ... lei  ce a fost  considerata debit
suplimentar. 

Din verificarea documentelor contabile aferente perioadei 01.01.2006 - 31.12.2009,
organul de inspecŃie fiscală a constatat că pentru micul dejun inclus în tariful de cazare
operatorul economic a înregistrat în evidenŃa contabilă  TVA de 9% .

La sosirea turiştilor în unitate acestora li se deschidea un cont (fişă de cont)care
cuprindea contravaloarea micului dejun (taxat cu 9%) şi cină (taxare cu 19%).

Pentru justificarea consumului de alimente către clienŃi, operatorul economic emitea
bonuri fiscale în aparatul de marcat electronic fiscal cu seria ..., cu TVA de 19 %, pe care le
preda apoi turiştilor .

Din verificarea efectuată s-a constatat că operatorul economic nu are evidenŃa
consumurilor numai pe micul dejun taxat cu 9%, reprezentantul societăŃii explicând că au
existat situaŃii când contravaloarea micului dejun a fost utilizată pentru consumul prânzului
sau al cinei taxate cu TVA 19% .

Organele de control au constatat că cota de 9% se aplică numai pentru micul dejun
inclus în tariful de cazare (pentru cazări ocazionale), iar pentru pachetul complet de servicii, în
tariful de cazare nu este inclus micul dejun, acesta fiind inclus în componenta serviciului de
masă din pachetul complet, taxat cu 19% .

Astfel, organele de control au constatat că operatorul economic nu poate face dovada
existenŃei unei evidenŃe separate a serviciului pentru mic dejun aferent exclusiv serviciului de
cazare şi a celui care este aferent pachetului complet de servicii .

Organele de control au constatat că întrucât operatorul economic a colectat prin casa
de marcat TVA de 19% pentru micul dejun servit turiştilor, avea obligaŃia să plătească TVA
colectata bugetului de stat la valoarea colectată, acesta reprezentând un venit al bugetului de
stat şi nu un venit al operatorului economic .

Având în vedere dispoziŃiile art.1, alin.1 şi alin.2, art.4, alin.3 şi alin.4 din OUG
nr.28/1999, republicată, modificată şi completată, coroborat cu prevederile art.150, alin.1, lit.a,
alin.3 din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, pct.58, alin.1 din HG nr.44/2004 privind
normele de aplicare a codului fiscal, organul de inspecŃie fiscală a stabilit un debit suplimentar
de plată în sumă de ...lei  .            

b) ... lei TVA stabilita suplimentar ca urmare a faptului că în anul 2010 operatorul
economic a aplicat scutirea de TVA pentru serviciile de tratament balnear, masă şi cazare,
prestate diferitelor persoane fizice, fără a justifica scutirea de taxă cu bilet de trimitere de la
medic aşa cum prevede anexa nr.1, titlul VI, pct.24, alin.2 din HG nr.44/2004 .
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Organele de inspecŃie fiscală au procedat la colectarea TVA pentru aceste servicii,
acestea reprezentând operaŃiuni impozabile potrivit art.126, alin.1 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal .

Pentru serviciile de cazare prestate în valoare de .... lei s-a colectat TVA în cotă de 9%
reprezentând ... lei, conform prevederilor art.140, alin.2, lit.f din legea nr.571/2003, iar pentru
serviciile de masă în valoare de ... lei şi serviciul de tratament în valoare de ... lei s-a colectat
TVA în cotă de 19% până la data de 30.06.2010 şi respectiv 24%, începând cu data de
.../...07.2010 .

Pentru diferenŃa suplimentară totală de TVA în sumă de .... lei, organele de inspecŃie
fiscală au calculat majorări de întârziere, în conformitate cu dispoziŃiile art.115, alin.1, art.116,
alin.2 şi alin.5 din OG nr.92/2003 în sumă de ....lei .    

II. Luând în considerare constat ările organului de control, motiva Ńiile invocate de
petent ă, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în vigoare
pe perioada supus ă impunerii, se re Ńin urm ătoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea  este investită să se pronunŃe
dacă suma totală de ... lei  reprezentând taxă pe valoarea adăugată şi accesorii aferente
acesteia stabilită de organele de inspecŃie fiscală din cadrul Activitatii de InspecŃie Fiscală
Vâlcea, este legal datorată de SC C. SRL din loc.B.O. .

    

1) Referitor la taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de ... lei.

        Cauza supusa solu Ńionării este dac ă SC C. SRL datoreaz ă taxă pe valoarea
adăugată aferent ă perioadei 2007-2009 în condi Ńiile în care în bonuri fiscale, rapoartele
fiscale de inchidere zilnica si lunara pentru micul  dejun oferit diverselor persoane fizice
apare inscrisa tax ă pe valoarea ad ăugata în cot ă de 19%, iar în eviden Ńa contabil ă
petenta a înregistrat , în baza facturilor fiscale,  TVA în cot ă de 9% . 

În fapt,  în perioada 2007-2009 SC C. SRL a emis bonuri fiscale pentru activitatea de
bucătărie şi bar, înregistrate prin intermediul aparatului de marcat electronic fiscal, astfel :

- în anul 2007  SC C. SRL a înregistrat în evidenŃa contabilă, în baza facturilor fiscale,
livrări de mărfuri în valoare de .... lei, pentru care a înregistrat un TVA colectata în cotă de
19% în sumă de ... lei .

Din raportul periodic al memoriei fiscale al aparatului de marcat electronic fiscal cu
seria de fiscalizare ..., a rezultat că în perioada 01.01 - 31.12.2007, SC C. SRL a înregistrat
vânzări de mărfuri în valoare totală de ... lei, din care TVA în sumă de ... lei .

 Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectata aferenta
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de operatorul economic în evidenŃa contabilă în sumă de ...
lei cu TVA colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în
sumă de ... lei, stabilindu-se un debit suplimentar privind TVA în sumă de ... lei  .

 - în anul 2008 operatorul economic a înregistrat în evidenŃa contabilă livrări de mărfuri
în valoare de ... lei, pentru care a înregistrat o TVA colectata în cotă de 19% în sumă de ... lei
.
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Din raportul periodic al memoriei fiscale al aparatului de marcat electronic fiscal a
rezultat că în perioada 01.01-31.12.2008, SC C. SRL a înregistrat vânzări de mărfuri în
valoare totală de ... lei, din care TVA în sumă de ... lei .

 Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectata aferenta
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de societate în evidenŃa contabilă în sumă de ... lei cu TVA
colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în sumă de ...
lei, stabilindu-se un debit suplimentar privind TVA în sumă de ... lei  .

- în anul 2009  SC C. SRL a înregistrat în evidenŃa contabilă livrări de mărfuri în valoare
de...lei, pentru care a înregistrat o TVA colectata în cotă de 19% în sumă de ... lei .

Conform raportului periodic al memoriei fiscale al aparatului de marcat electronic fiscal
a rezultat că în perioada 01.01-31.12.2009, societatea a înregistrat vânzări de mărfuri în
valoare totală de ... lei, din care TVA ... lei .

 Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectata aferenta
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de operatorul economic în evidenŃa contabilă în sumă de ...
lei cu TVA colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în
sumă de ... lei, stabilindu-se un debit suplimentar privind TVA în sumă de ... lei .

         In drept,  art.1, alin.1 şi alin.2 din OUG nr.28/1999 privind obligaŃia agenŃilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, menŃionează următoarele : 

          “  (1) Operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi
prestări de servicii direct către populaŃie sunt obligaŃi să utilizeze aparate de marcat
electronice fiscale.

          (2) Operatorii economici prevăzuŃi la alin. (1), denumiŃi în continuare utilizatori, au
obligaŃia să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea
clienŃilor “

             Art.4, alin.3 şi alin.4 din aceelaşi act normativ, precizează :

        “ (3) Raportul fiscal de închidere zilnică este documentul care conŃine : denumirea şi
codul fiscal ale operatorului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de
marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscala ale aparatului; numărul de ordine numerotat
progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectivă; valoarea totală a
operaŃiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei,
valoarea totală a operaŃiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea
taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

         (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4) şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt
documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau
la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat . Registrul special
prevăzut la art. 1 alin. (4) se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani, iar raportul
fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani .”

         Referitor la taxa pe valoarea ad ăugată, art. 140, alin.1 şi 2 şi art.141 , alin.1, lit.a din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, menŃionează următoarele : 

          Art.140

      “(1) Cota standard este de 19% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru
operaŃiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

(2) Cota redus ă de 9% se aplic ă asupra bazei de impozitare pentru urm ătoarele
prest ări de servicii şi/sau livr ări de bunuri  :

             [...]
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          f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al s ectoarelor cu func Ńie similar ă,
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru c amping.”

          Art. 141

        “ Scutiri pentru operaŃiuni din interiorul Ńării

        (1) Următoarele operaŃiuni de interes general sunt scutite de taxă :

       a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaŃiunile strâns legate de acestea, desfăşurate de
unităŃi autorizate pentru astfel de activităŃi, indiferent de forma de organizare, precum : spitale,
sanatorii, centre de săntate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare medicale,
centre de îngrijire medicală şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare,  staŃii de
salvare şi alte unităŃi autorizate să desfăşoare astfel de activităŃi;”

          Art. 150, alin.1, lit.a şi alin.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil de la
data de 01.01.2007 , precizează următoarele :

        “ Persoana obligată la plata  taxei pentru operaŃiunile taxabile din România

      (1) Următoarele persoane sunt obligate la plata taxei, dacă aceasta este datorată în
conformitate cu prevederile prezentului titlu :

       a) persoana impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile,
conform prevederilor prezentului titlu, cu excepŃia cazurilor pentru care clientul este obligat la
plata taxei conform prevederilor lit. b) - g);

      (3) Orice persoan ă care înscrie taxa pe o factur ă sau în orice alt document care
serve şte ca factur ă este obligat ă la plata acesteia.”

     

         Din coroborarea textelor de lege invocate anterior se reŃine că operatorii economici care
efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaŃie
sunt obligaŃi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, să emită bonuri fiscale cu
ajutorul acestora şi să le predea clienŃilor .

           În acest sens, operatorii economice trebuie să emită raportul fiscal zilnic care trebuie
să conŃină, printre altele, valoarea totală a operaŃiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea
adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaŃiunilor scutite de taxa pe
valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a
taxei pe valoarea adăugată, iar registrul special şi raportul fiscal de închidere zilnică sunt
documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau
la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. 

        Referitor la persoanele obligate la plata  taxei pe valoarea adăugată se reŃine că sunt
obligaŃi la plata acesteia acei contribuabili care efectuează livrări de bunuri sau prestări de
servicii taxabile in sensul legii fiscale, precum si orice persoan ă care înscrie taxa pe o
factur ă sau în orice alt document care serve şte ca factur ă.  

           Potrivit constatărilor efectuate de organele de inspecŃie fiscală rezultă că petenta are
ca obiect principal de activitate “ Hoteluri şi alte facilităŃi de cazare similare “ .  

      Analizând documentele anexate la dosarul cauzei, se reŃine că în perioada 01.01.2007 -
31.12.2009, SC C. SRL a înregistrat în evidenŃa contabilă, în baza facturilor fiscale, o TVA de
9% pentru micul dejun, ce a fost inclusa în tariful de cazare. 

La sosirea turiştilor în unitate, li se deschidea fiecaruia un cont (fişă de cont) care
cuprindea contravaloarea micului dejun (taxat cu 9%) şi a cinei (taxare cu 19%).
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Pentru justificarea consumului de alimente către clienŃi, operatorul economic emitea
bonuri fiscale cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal cu TVA de 19 %, pe care le
preda apoi turiştilor . 

Potrivit dispoziŃiilor legale prezentate anterior, se reŃine că cota de 9% se aplică numai
pentru micul dejun inclus în tariful de cazare (pentru cazări ocazionale), iar pentru pachetul
complet de servicii, în tariful de cazare nu este inclus micul dejun, acesta fiind inclus în
componenta serviciului de masă din pachetul complet, taxat cu 19% .

Aşa cum rezultă din constatările efectuate de organele de inspecŃie fiscală, societatea
nu detine evidenŃă separată a consumurilor  pentru micul dejun,  taxat cu 9%, iar din
explicaŃiile reprezentantului societăŃii a rezultat că au existat situaŃii când contravaloarea
micului dejun a fost utilizată pentru consumul prânzului sau al cinei taxate cu TVA 19% .

Totodata, potrivit rapoartelor zilnice emise de aparatul de marcat electronic fiscal a
rezultat că pentru micul dejun servit turiştilor petenta a colectat TVA în cotă de 19 %, iar în
evidenŃa contabilă a înregistrat TVA aferenta micului dejun în cotă de 9% .

       Dacă se au în vedere dispoziŃiile art.150, alin. 3 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal unde se menŃionează că “Orice persoană care înscrie taxa pe o factură sau în orice alt
document care serve şte ca factur ă este obligat ă la plata acesteia  “, se reŃine că petenta
avea obligaŃia să înregistreze şi să vireze la bugetul de stat taxa pe valoarea adăugată ce a
fost colectată de la persoanele fizice şi care figurează înscrisă în bonul fiscal .

       De asemenea, prin HG nr. 44/2004  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, pct. 58 alineat (1) dat în aplicarea art. 150 alineat
(3), legiuitorul a statuat următoarele :

58. (1) În sensul art. 150 alin. (3) din Codul fiscal, orice  persoan ă care înscrie  în mod
eronat  taxa într-o  factur ă sau într-un  alt document asimilat  unei  facturi  va plăti  această
taxă la bugetul  statului , iar beneficiarul nu va avea dreptul să deducă această taxă dacă
operaŃiunea este scutită fără drept de deducere, fiind aplicabile prevederile pct. 40.(......) "

Potrivit dispoziŃiilor invocate anterior, se reŃine fara echivoc ca pentru perioada 2007
-31.12.2009, legiuitorul a prevazut că orice persoan ă care înscrie în mod eronat taxa într-o
factur ă sau într-un alt document asimilat unei facturi va plăti aceast ă taxă la bugetul
statului , contestatoarea aflându-se în atare situaŃie.

În contestaŃia formulată petenta susŃine că organele de inspecŃie fiscală au plecat de la
premise greşite, invocând prevederile art.1, alin.1 şi 2 şi art.4, alin.3 şi 4 din OG nr.28/1999,
considerând că societatea C. SRL a efectuat livrări de bunuri cu amănuntul direct către
populaŃie şi invocând art.150(3) Cod fiscal, au considerat că orice persoană care înscrie taxa
pe factură sau orice alt document care serveşte ca factură este obligate la plata acesteia .

  Astfel, petenta susŃine că pentru justificarea consumului de alimente s-au emis bonuri
fiscale cu ajutorul casei de marcat şi în raportul memoriei fiscale s-a înregistrat din eroare la
aceste alimente o TVA de 19%, respectiv 24%, însă în facturile fiscale emise pe numele
agenŃiilor de turism ori ocazional persoanei fizice s-a înscris în mod corect regimul TVA aplicat
operaŃiunilor efectuate de societate 

Aceste susŃineri nu pot fi reŃinute în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei întrucât
pentru justificarea consumurilor de alimente, documentul care stă la baza acestora este
bonul de consum  şi nu bonul fiscal aşa cum eronat susŃine petenta .

Totodată bonul fiscal este documentul în baza căruia se consemnează valoarea
operaŃiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, respectiv încasarea numerarului
de la populaŃie, iar aşa cum s-a arătat anterior, dispoziŃiile art.150, alin.3 din legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pct. 58 alineat (1) din HG nr. 44/2004  pentru
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aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal dat în
aplicarea art. 150 alineat (3), precizează în mod clar că taxa înscrisă pe o factură sau în orice
alt document care serveşte ca factură este datorată bugetului de  stat . 

Mai mult decât atât, chiar petenta în contestaŃia formulată recunoaşte că din eroare a
emis bonuri fiscale în cotă de 19%, respectiv 24%, pentru a justifica consumului de alimente,
deşi aşa cum s-a reŃinut anterior, documentul care atestă consumul de alimente este numai
bonul de consum . 

Totodata, in mod cu totul nejustificat petenta nu a tinut o evidenŃa separata a serviciului
pentru mic dejun aferent exclusiv serviciului de cazare, taxabil cu cota de 9 % şi a celui care
este aferent pachetului complet de servicii, taxabil în cotă de 19% .

Fata de cele de mai sus, organele de solutionare apreciaza că petenta trebuie să
asigure o mai bună organizare a evidenŃei contabile prin înregistrarea de gestiuni separate,
respectiv pentru operaŃiunile care sunt taxabila în cotă de 9% cât şi cele care sunt taxabile în
cotă de 19%, respectiv 24% .

În concluzie , potrivit dispoziŃiilor legale anterior precizate si a situatiei de fapt
prezentate se retine că în mod corect echipa de control a stabilit că petenta datorează
bugetului de stat TVA înscrisa pe bonurile fiscale, diferenŃa suplimentară de taxă pe valoare
adăugată în sumă de ... lei  fiind legal datorata de aceasta.

Având în vedere situaŃia de fapt şi de drept prezentată susŃinerile petentei apar ca
neîntemeiate pentru acest capăt de cerere .

2)  În ceea ce prive şte taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de ... lei .

În fapt,  în anul 2006 SC C. SRL a înregistrat în evidenŃa contabilă livrări de mărfuri în
valoare de .. lei, pentru care a înregistrat în evidenŃa contabilă o TVA colectata, în cotă de
19%, în sumă de ... lei .

Conform raportului periodic al memoriei fiscale al aparatului de marcat electronic fiscal
cu seria de fiscalizare ..., în perioada 01.01-31.12.2006, SC C. SRL a înregistrat vânzări de
mărfuri în valoare totală de ... lei, din care TVA .... lei .

Organele de inspecŃie fiscală au procedat la compararea TVA colectata aferenta
vânzărilor de mărfuri, înregistrata de operatorul economic în evidenŃa contabilă cu TVA
colectata înscrisa în raportul periodic al aparatului de marcat electronic fiscal în sumă de .....
lei, stabilindu-se un debit suplimentar reprezentand TVA în sumă de ... lei .

În decizia de impunere contestat ă, cât şi în raportul de inspec Ńie fiscal ă, anexă la
aceasta, organele de inspec Ńie fiscal ă nu au precizat temeiul de drept, aferent anului
2006, în baza c ăruia a fost constituit ă această diferen Ńă suplimentar ă .

         La stabilirea diferenŃei suplimentare de taxă pe valorea adăugată, organele de inspecŃie
fiscală au avut în vedere dispoziŃiile art.150, alin.1, lit.a şi alin.3 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal cu aplicabilitate începând de la data de la data de 01.01.2007 . 

       Cauza supusa solutionarii este  dacă organele de  solu Ńionare se pot pronun Ńa
asupra legalit ăŃii taxei pe valoarea ad ăugată în sum ă de ... lei, în condi Ńiile în care în
decizia de impunere şi raportul de inspec Ńie fiscal ă contestate nu este men Ńionat
temeiul de drept în baza c ăruia a fost constituit ă această diferen Ńă suplimentar ă .

Astfel, analizând temeiul de drept invocat de organele de inspecŃie fiscală, se reŃine că
acestea au avut în vedere dispoziŃiile art.150, alin.1, lit.a şi alin.3 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, pentru toată diferenŃa suplimentară de TVA în sumă de ...lei, dispoziŃii
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legale care au aplicabilitate începând cu data de ./...01.2007, iar fapta constatată de organele
de inspecŃie fiscală pentru diferenŃa suplimentară de TVA în sumă de ... lei este aferentă
anului 2006, când nu erau în vigoare dispoziŃiile art.150, alin.3 din legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal .

Mai mult decât atât, dispoziŃiile art.150, alin.1, lit.a din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, valabil pentru anul 2006 are alt conŃinut, respectiv :     

    “  Plătitorii taxei pe valoarea adăugată

       (1) Pentru operaŃiunile din interiorul Ńării, plătitorii taxei pe valoarea adăugată sunt:

       a) persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, pentru
operaŃiunile taxabile realizate;”

      Aşa cum se poate observa, organele de inspecŃie fiscală la stabilirea diferenŃei de taxă pe
valoarea adăugată nu au precizat temeiul de drept, în vigoare pentru anul 2006, în baza
căruia s-a colectat TVA .

Însă dacă se au în vedere prevederile OMFP nr.972/2006 privind aprobarea
formularului " Decizie de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite de inspecŃia
fiscală", pct.2.1.2 şi pct.2.1.3 din InstrucŃiunile de completare a formularului, se reŃin
următoarele :

“Punctul 2.1.2 : se vor înscrie detaliat şi în clar modul în care contribuabilul a efectuat şi
a înregistrat o operaŃiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu
influenŃă fiscală şi tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum şi prezentarea consecinŃelor
fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligaŃia fiscală principală, cât şi pentru
accesoriile calculate pentru aceasta.

  Punctul 2.1.3 : se va înscrie detaliat şi clar încadrarea faptei constatate, cu
precizarea actului normativ, a articolului, a celor lalte elemente prev ăzute de lege, cu
prezentarea concis ă a textului de lege pentru cazul constatat . Temeiul de drept se va
înscrie atât pentru obliga Ńia fiscal ă principal ă, cât şi pentru accesoriile calculate la
aceasta.”

Ori ca şi consecinŃă fiscală a faptei constatate, organele de inspecŃie fiscală nu au
întemeiat pe text şi articol de lege diferenŃa de taxă pe valoarea adăugată .

Din cele de mai sus se reŃine că organele de inspecŃie fiscală aveau obligaŃia precizării,
în decizia de impunere, care reprezintă titlul de creanŃă susceptibil de a fi contestat, temeiul
de drept in vigoare aferent fiecarei perioade fiscale, corespunzător faptei constatate .

          Astfel, fata de cele de mai sus şi raportat la dispoziŃiile art.213 alin (1) din OG 92/2003
rep privind Codul de procedura fiscală, care stipuleza ca :" În solutionarea contestatiei organul
competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului
administrativ fiscal.[...] " şi având în vedere considerentele prezentate anterior, organele de
soluŃionare a contestaŃiei se află în imposibilitatea de a se pronunŃa asupra legalităŃii stabilirii
taxei pe valoarea adăugată în sumă de 13.342 lei.

 Drept urmare, se  impune desfiinŃarea in parte a CAP 2, pct.2.2.1, 2.2.2 şi 2.2.3 din
Decizia de impunere nr.F-VL /...04.2011 - taxă pe valoarea adăugată în sumă de ... lei  şi CAP
III-taxă pe valoarea adăugată din raportul de inspecŃie fiscală nr.F-VL /...04.2011 şi refacerea
acestora cu aplicarea dispoziŃiilor art.216 alin.3 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, rep , care precizează :
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“Prin decizie se poate desfiin Ńa total sau par Ńial actul administrativ atacat,
situa Ńie în care urmeaz ă să se încheie un nou act administrativ fiscal care va  avea în
vedere strict considerentele deciziei de solu Ńionare .          

3) Referitor la taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de ... lei 

Cauza suspus ă solu Ńionării este dac ă petenta datoreaz ă taxă pe valoarea
adăugată în sum ă de ... lei în condi Ńiile în care pentru serviciile de tratament balnear ,
masă şi cazare efectuate diverselor persoane fizice, pete nta a aplicat scutire de TVA
fără a avea la bază documente justificative . 

În fapt , în anul 2010 SC C. SRL a aplicat scutirea de TVA pentru serviciile de
tratament balnear, masă şi cazare, prestate diferitelor persoane fizice sosite prin agenŃiile de
turism,  fără a justifica scutirea de taxă cu bilet de trimitere de la medic .

Pentru serviciile de cazare prestate în valoare de ... lei organele de inspecŃie fiscală au
colectat TVA în sumă de ... lei, iar pentru serviciile de masă în valoare de ...lei şi serviciul de
tratament în valoare de ... lei s-a colectat TVA în cotă de 19% până la data de ....06.2010 şi
respectiv 24% începând cu data de 01.07.2010, în sumă totală de ... lei .

În drept,  art.126, alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precizează
următoarele :

           “OperaŃiuni impozabile

         (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în România cele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii:

        a) operaŃiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată ;

        b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în
România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;

      c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă,
astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), acŃionând ca atare;

      d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităŃile
economice prevăzute la art. 127 alin. (2);”

Art.140, alin.2, lit.f din aceelaşi act normativ, precizează următoarele :

       “ (2) Cota redus ă de 9% se aplic ă asupra bazei de impozitare pentru urm ătoarele
prest ări de servicii şi/sau livr ări de bunuri:

        f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sa u al sectoarelor cu func Ńie similar ă,
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru c amping.”

          Art. 141, alin.1, lit.a din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, stipuleată următoarele :

             “ Scutiri pentru operaŃiuni din interiorul Ńării

         (1) Următoarele operaŃiuni de interes general sunt scutite de taxă :

          a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaŃiunile strâns legate de acestea, desfăşurate
de unităŃi autorizate pentru astfel de activităŃi, indiferent de forma de organizare, precum :
spitale, sanatorii, centre de săntate rurale sau urbane, dispensare, cabinete şi laboratoare
medicale, centre de îngrijire medical şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare , staŃii
de salvare şi alte unităŃi autorizate să desfăşoare astfel de activităŃi ;”
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Pct.24, alin.2 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precizează următoarele :

          “(2) În conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, sunt scutite de
taxa pe valoarea adăugată serviciile de îngrijire medicală, precum şi serviciile de cazare şi
masă furnizate pe perioada acordării îngrijirilor medicale, prestate de operatori economici
autorizaŃi să desfăşoare astfel de activităŃi, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr.
109/2000 privind staŃiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenŃă medicală
balneară şi de recuperare, cu modificările şi completările ulterioare. Scutirea se aplic ă atât
pentru serviciile prestate pacien Ńilor ale c ăror bilete sunt decontate de Casa Na Ńional ă
de Pensii şi Alte Drepturi Sociale, cât şi pentru cele prestate pacien Ńilor care
beneficiaz ă de tratament pe baz ă de trimitere de la medic . Serviciile de cazare şi masă
beneficiază de scutirea de TVA în măsura în care sunt furnizate de aceeaşi persoană care
furnizează serviciul de tratament, fiind considerate accesorii serviciului principal scutit,
respectiv serviciului de tratament - cazul CEJ C-349/96 - Card Protection Plan Ltd. În acest
sens, persoana care furnizează serviciul de tratament poate presta serviciile de cazare şi
masă cu mijloace proprii sau achiziŃionate de la terŃi. Nu beneficiază de scutirea de TVA
serviciile de cazare şi masă prestate de către o altă societate decât cea care se efectuează
tratamentul.”

            Din coroborarea textelor de lege invocate anterior, se reŃine că sunt operaŃiuni
impozabile în România, acele operaŃiuni care, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată, locul de livrare a bunurilor
sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, livrarea bunurilor sau prestarea
serviciilor este realizată de o persoană impozabilă iar livrarea bunurilor sau prestarea
serviciilor să rezulte din una dintre activităŃile economice .

             În ceea ce priveşte scutirea de taxă pe valoarea adăugată, se reŃine că aceasta se
aplică pentru serviciile de îngrijire medicală, precum şi serviciile de cazare şi mas ă
furnizate pe perioada acord ării îngrijirilor medicale,  prestate de operatori economici
autorizaŃi să desfăşoare astfel de activităŃi în staŃiunile balneare, climatice şi balneoclimatice
şi asistenŃă medicală balneară şi de recuperare . 

În aceast ă situa Ńie, scutirea se aplic ă atât pentru serviciile prestate pacien Ńilor
ale căror bilete sunt decontate de Casa Na Ńional ă de Pensii şi Alte Drepturi Sociale, cât
şi pentru cele prestate pacien Ńilor care beneficiaz ă de tratament pe baz ă de trimitere de
la medic  .

Potrivit situaŃiei de fapt prezentate, se reŃine că petenta a aplicat regimul de scutire al
taxei pentru operaŃiunile de cazare cu mic dejun, masă şi tratament de care au beneficiat
diverse persoane fizice care au sosit în staŃiune, fără ca acestea să prezinte bilet de trimitere
de la medic .

          Dacă se au în vedere dispoziŃiile legale invocate anterior, unde se menŃionează că
“scutirea se aplic ă atât pentru serviciile prestate pacien Ńilor ale c ăror bilete sunt
decontate de Casa Na Ńional ă de Pensii şi Alte Drepturi Sociale, cât şi pentru cele
prestate pacien Ńilor care beneficiaz ă de tratament pe baz ă de trimitere de la medic ”, se
reŃine că petenta nu poate să beneficieze de scutire de taxă pentru aceste servicii în condiŃiile
în care persoanele fizice nu au prezentat bilet de trimitere de la medic .

FaŃă de cele de mai sus, se reŃine că în mod legal organele de inspecŃie fiscală au
procedat la colectarea taxei aferentă serviciilor prestate diverselor persoane fizice sosite prin
intermediul agenŃiilor de turism .

În contestaŃia formulată petenta  susŃine că în mod greşit organele fiscale au calculat
TVA la tratamentul oferit turiştilor sosiŃi în baza de tratament pe baza biletului emis de agenŃia
de turism, dat fiind faptul că această operaŃiune este scutită de TVA fără drept de deducere,
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potrivit art.141, alin.1, lit.a din Codul fiscal, societatea considerând aceste operaŃiuni ca fiind
scutite .

Astfel, petenta arată că potrivit pct.23(2) din HG nr.44/2004, în mod greşit s-a calculat
TVA suplimentara în sumă de ... lei, dat fiind faptul că preŃul de vânzare încasat de societate
şi înscris de agenŃiile de turism în bilete include şi taxă, iar în cazul de faŃă trebuia să se
aplice procedeul sutei mărite .

Aceste susŃineri nu pot fi reŃinute în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei întrucât aşa
cum rezultă din dispoziŃiile legale sus menŃionate, petenta ar fi putut să beneficieze de scutire
pentru pacienŃii ale căror bilete ar fi fost decontate de Casa NaŃională de Pensii şi Alte
Drepturi Sociale, cât şi pentru cele prestate pacien Ńilor  care beneficiaz ă de tratament pe
bază de trimitere de la medic .

Ori aşa cum s-a reŃinut anterior, aceste servicii au fost prestate turiştilor care au sosit în
hotel prin intermediul agenŃiilor de turism ce nu au putut fi justificate cu bilet de trimitere de la
medic.

În ceea ce priveşte modul de calcul al taxei pe valoarea adăugată, respectiv că
organele de inspecŃie nu au aplicat procedeul sutei mărite, nici acestea nu pot fi luate în
considerare în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, întrucât aşa cum se poate observa din
facturile emise de petentă şi anexate în parte la dosarul cauzei, baza impozabilă la care s-a
aplicat cota de TVA reprezintă valoarea serviciilor (fără TVA) cuprinse în facturile fiscale
facturate de petentă, iar cota de TVA se aplică la această valoare .

FaŃă de cele de mai sus, rezultă că în mod corect organele de inspecŃie fiscală au
aplicat cotele de impozitare în conformitate cu dispoziŃiile legale, acestea stabilind în mod
legal taxă pe valoarea adăugată datorata în sumă de ... lei aferentă serviciilor care nu au
putut fi justificate cu bilete de trimitere de la medic .    

Având în vedere situaŃia de fapt şi de drept prezentată, susŃinerile petentei apar ca
neîntemeiate pentru acest capăt de cerere .

4) Referitor la accesoriile în sum ă de ... lei  aferente taxei pe valoarea ad ăugată,
cauza supusă soluŃionării este dacă acestea sunt datorate în condiŃiile în care potrivit
considerentelor prezentate mai sus, o parte din debitul care le-a generat este incert şi acesta
urmează a fi reanalizat de organele de control .

În fapt, potrivit deciziei de impunere, organele de control au calculat în sarcina petentei,
majorări şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de ... lei aferente taxei pe valoarea adăugată
stabilită suplimentar în sumă totală de ... lei, din care contestată TVA în sumă de ... lei 

Având în vedere faptul că majorările/penalităŃile de întârziere reprezintă o măsură
accesorie în raport cu debitul care le-a generat, conform principiului de drept “accesorium
sequitur principale “ şi întrucât potrivit considerentelor reŃinute anterior la pct.2 parte din
debitul suplimentar urmează a fi reanalizat, pe cale de consecinŃă şi accesoriile în sumă de ...
lei urmează să fie recalculate o dată cu acesta .

         Având în vedere considerentele reŃinute mai sus şi în temeiul art.209 alin.1 lit.a) si alin
2, art.211, art.216 alin.(1) şi alin (3) din OG92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală rep. la
31.07.2007 se:

   D E C I D E
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Art.1  Respingerea contestaŃiei formulată de SC C. SRL  din B.O. ca neântemeiată
pentru suma totală de  ... lei  reprezentând taxă pe valoarea adăugată .

Art.2 DesfiinŃarea în parte a Deciziei de impunere nr. F-VL/...04.2011 CAP 2, pct.2.2.1,
2.2.2 şi 2.2.3 - taxă pe valoarea adăugată şi accesorii şi CAP III-taxă pe valoarea adăugată şi
accesorii aferente din raportul de inspecŃie fiscală nr.F-VL /....04.2011 în sumă totală de ... lei
din care : taxă pe valoarea adăugată în sumă de ... lei aferentă  anului 2006 şi accesorii în
sumă de ... lei aferente perioadei 01.01.2006-28.02.2011 şi refacerea acestora potrivit
considerentelor reŃinute în cuprinsul deciziei astfel pronunŃate .

Decizia este definitivă pe cale administrativă şi poate fi atacată în termen de 6 luni de
la data comunicării la Tribunalul Vâlcea.

DIRECTOR EXECUTIV,
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