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    DECIZIA  NR.  __05____ 
                                                      din  __18.01.2012____ 

  
 

Privind  solu�ionarea  contesta�iei formulat� de  
SC X SRL cu domiciliul  

în sat X, comuna x,    
jude�ul ....,  înregistrat� la Direc�ia General� a  

Finan�elor Publice a jude�ului .... sub  
nr. x din 08.12.2011 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� .... prin adresa nr. X din 08.12.2011, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... sub nr. X din 08.12.2011, cu 
privire la contesta�ia formulat� de SC X SRL. 

 
SC X SRL cu sediul în satul X, comuna X, nr. X, jude�ul ...., contest� m�surile 

stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 30.09.2011, înregistrat� în cadrul Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� sub nr. X din 05.10.2011, Decizia de nemodificare a bazei de 
impunere nr. X din 30.09.2011 înregistrat� în cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal� sub 
nr. X din 05.10.2011, precum, �i Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� nr. X din 26.09.2011, privind suma total� de X lei reprezentând: 

 
�  X lei TVA; 
�  X lei accesorii TVA;  
� X lei diminuare pierdere fiscal�. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  
  
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 209 

alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 

         Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a   
         Jude�ului Suceava 
         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

                    
  Str. x 
  Tel : x 
  Fax : x 
  e-mail : x 

    Ministerul Finan�elor Publice 
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republicat�, cu modific�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului .... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. SC X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 
30.09.2011, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X din 
05.10.2011, privind suma de X lei, reprezentând TVA în sum� de X lei �i 
accesorii aferente TVA în sum� de X lei, Dispozi�ia privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� nr. X din 26.09.2011, prin care s-a diminuat 
pierderea fiscal� cu suma de X lei, precum �i Decizia de nemodificare a bazei de 
impunere nr. X din 30.09.2011. 
 
 Societatea precizeaz� c�, de�i a ar�tat c� unele din documente au fost arse cu 
ocazia incendiului, iar altele au fost distruse de inunda�ie, stabilirea obliga�iilor 
fiscale f�cându-se prin estimare, metod� prin care s-a stabilit �i impozitul pe profit 
datorat. 

Contestatoarea sus�ine c� m�rfurile comercializate erau cheltuieli deductibile, 
fiind  folosite drept stimulente �i nu trebuiau incluse la calculul impozitului pe 
profit. 

De asemenea, sus�ine c� un alt aspect îl vizeaz� desc�rcarea din gestiune a 
produselor finite degradate, �i care, datorit� unui incident nedorit, aveau aspect �i 
gust neacceptat de c�tre consumatori �i implicit neprimit de furnizori, fapt pentru 
care consider� c� a fost legal� desc�rcarea din gestiunea societ��ii a produselor finite 
�i a materiilor prime incorporate în produse, sus�inând totodat� c� în mod eronat a 
fost calculat TVA �i au fost incluse în calculul profitului societ��ii. 

Petenta precizeaz� c�, prin procesul verbal de control, s-a ar�tat faptul c� nu 
se poate acorda dreptul de deducere a produselor finite degradate ca urmare a unor 
calamit��i naturale, întrucât pentru aceste produse nu s-au încheiat contracte de 
asigurare. 

Contestatoarea sus�ine dac� s-ar fi avut aceste contracte, atunci contravaloarea 
m�rfii ar fi fost pl�tit� de c�tre asigurator �i nu era necesar� deducerea lor din 
gestiune. 

Petenta precizeaz� c� organele de inspec�ie nu au luat în calcul c� materialele 
de construc�ie achizi�ionate au fost folosite la repara�ii �i c� erau necesare pentru 
buna func�ionare a obiectivului. 

Contestatoarea precizeaz� c�, în locul consemn�rii obiec�iunilor sale �i 
situa�iei reale din teren, organul fiscal a emis în baza stabilirii fictive �i nereale 
decizia de impunere. 

Cu adresa nr. X din 05.10.2011, primit� la data de 12.10.2011, societatea 
sus�ine c� i s-a comunicat atât raportul de inspec�ie fiscal�, decizia de impunere 
precum �i dispozi�ia nr. X din 26.09.2011, pe care le contest�. 

Societatea sus�ine c� diferen�ele au fost stabilite �inând cont de modul de 
înregistrare �i declarare a livr�rilor efectuate, a modului de înregistrare �i declarare a 
achizi�iilor efectuate, a înregistr�rii în contabilitate a produselor finite conform 
articolului contabil 711=345. 
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În cuprinsul dispozi�iei, la fel ca �i în raportul de inspec�ie fiscal�, se re�ine c� 
o parte din constat�ri s-au f�cut prin metoda estim�rii bazei de impunere, dat� fiind 
lipsa facturilor cu regim special distruse în incendiu.   

Contestatoarea precizeaz� c� metoda folosit� este arbitrar� �i nu poate oglindi 
realitatea, organele de control neluând în calul materia prim� �i m�rfurile distruse în 
cele dou� calamit��i �i nici faptul c�, dat� fiind situa�ia economic� financiar� din 
anii verifica�i, baza de impunere s-a modificat. 

 
Societatea sus�ine c�, în cauz�, ar fi fost necesar� dispunerea efectu�rii unei 

expertize financiar contabile care s� aib� în vedere toate elementele, având în vedere 
c� verificarea s-a efectuat la solicitarea Inspectoratului de Poli�ie ..... 

Petenta sus�ine c�, fiind vorba de o verificare financiar contabil�, la cererea 
inspectoratului de poli�ie, era normal s� fie anun�at pentru a putea beneficia de 
dreptul de ap�rare. 

De asemenea, petenta sus�ine c� nu a cunoscut dispozi�iile legale în materie �i 
nici dac� s-a efectuat o verificare fiscal� încruci�at� la furnizorii �i beneficiarii 
societ��ii, considerând c� aceste constat�ri nu sunt reale. 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 30.09.2011, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. X din 05.10.2011, întocmite de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� ...., s-au stabilit în sarcina societ��ii crean�e fiscale în sum� total� de 
202.092 lei, reprezentând TVA în sum� de X lei �i accesorii aferente TVA în 
sum� de X lei; prin Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr. X din 26.09.2011 s-a  diminuat pierdere fiscal� cu suma de  X lei. 
 

În urma inspec�iei fiscale desf��urate la SC X SRL, în baza adresei nr. X din 
19.05.2011, emis� de Inspectoratul de Poli�ie Jude�ean ...., Serviciul de Investigare a 
Fraudelor, prin care se solicit� efectuarea unei verific�ri financiar contabile, s-au 
constat urm�toarele: 

 
1. Cu privire la TVA 

 
Intrucat din verificarea declaratiei recapitulative privind livrarile si achizitiile 

efectuate pe teritoriul national, depuse de catre SC X SRL, s-au constatat diferente 
intre cele declarate de societatea verificata �i livrarile si achizitiile declarate de diversi 
parteneri, in timpul controlului, prin Dispozitia de masuri nr. X/02.08.2011, s-a dispus 
ca masura corectarea Declaratiei informative privind achizitiile si livrarile efectuate pe 
teritoriul national pentru perioada ianuarie 2007-30 iunie 2011, cu termen pana la data 
de 12.08.2011. 

Dupa depunerea declaratiilor rectificative au ramas diferente intre sumele 
declarate de societate si cele declarate de diversi parteneri.  
 

1.1. Cu privire la modul de inregistrare si declarare a livrarilor efectuate 
pe teritoriul national: 
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Din verificarea modului de intocmire a declartiei informative, cod 394, privind 
achizitiile si livrarile pe teritoriul national, s-au constatat diferente intre cele declarate 
de societatea verificata si sumele declarate de catre diversi clienti.  

Avand in vedere faptul ca societatea nu a putut prezenta toate documentele cu 
regim special (o parte din acestea fiind arse in incendiu) organele de inspec�ie fiscal� 
au procedat la extinderea inspectiei fiscale si la stabilirea obligatiilor fiscale prin 
estimarea bazei de impunere privind impozitul pe profit astfel: 

- in anul 2007 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari efectuate catre SC X in 
sem.I.2007, neinregistrate in evidentele contabile ale societ��ii si nedeclarate de catre 
acesta in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe 
teritoriul Romaniei; 

- in anul 2008 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite efectuate 
catre clienti, in valoare totala de X lei pentru semestru I al anului 2008 �i in valoare 
totala de X lei pentru semestru II al anului 2008, livrari neinregistrate in evidentele 
contabile ale societa�ii si nedeclarate de catre acesta in  Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- in anul 2009 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite efectuate 
catre clienti, in valoare totala de X lei, pentru semestru I al anului 2009 si in valoare 
totala de X lei, pentru semestru II al anului 2009, livrari neinregistrate in evidentele 
contabile ale societa�ii si nedeclarate de catre acesta in Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- in anul 2010 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite efectuate 
catre clie�i, in valoare totala de X lei, pentru semestru I al anului 2010, livrari 
neinregistrate in evidentele contabile ale societati si nedeclarate  de catre acesta in 
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 
Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite efectuate catre clien�i, 
in valoare totala de X lei, pentru semestru II al anului 2010, livrari neinregistrate in 
evidentele contabile ale societ��ii si nedeclarate de catre acesta in declaratia 
informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul României. 

 
Urmare celor precizate, organele de inspec�ie precizeaz� c� societatea nu a 

inregistrat si nu a declarat livrari de marfuri in valoare totala de X lei, suma pentru 
care s-a colectat in timpul controlului TVA  în sum� de X lei. 

 
1.2. Cu privire la modul de inregistrare si declarare a achizitiilor efectuate 
pe teritoriul na�ional 
 
Din verificarea modului de intocmire a declaratiei informative privind 

achizitiile si livrarile pe teritoriul national, s-au constatat diferente intre sumele 
declarate de societatea verificata si sumele declarate de catre diversi furnizori. 

Avand in vedere faptul ca in timpul controlului societatea a prezentat facturi 
emise in perioada  2008 – 2010 de catre SC X SRL c�tre SC X SRL ce reprezint� 
t�rî�e de grîu si faina furajera din porumb, in valoare totala de X lei, din care TVA in 
suma de X lei, facturi care nu au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii 
verificate, respectiv nu au fost declarate prin declaratia 394, organele de controlul au 
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procedat la extinderea inspectiei fiscale si la stabilirea obligatiilor fiscale prin 
estimarea bazei de impunere privind impozitul pe profit, astfel: 

 
- in anul 2007 cu suma de X lei, reprezentand achizitii de t�rî�e (din care de la 

SC X SRL Constanta in suma de X lei si de la SC X SRL Constanta in suma de X lei), 
t�rî�e pe care societatea le comercializa catre persoane fizice conform evidentei 
contabile; aceste achizitii in valoare de X lei nu au fost inregistrate in evidentele 
contabile ale societa�ii SC X SRL nici ca achizitii �i nici ca venituri �i nu au fost 
declarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si 
achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- in anul 2007 cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de marfuri de la SC X 
SRL Constanta in suma de X lei in sem.I �i X lei in sem.II, de la  SC X SRL in suma 
de X lei si de la SC X SRL in suma de X lei in sem.I si X lei in sem.II, m�rfuri pe care 
societatea le-a comercializat conform evidentei contabile a societatii; aceste marfuri 
nu au fost inregistrate in contabilitate  nici ca achizitie �i nici ca livrari si  nu au fost 
declarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si 
achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- in anul 2008 cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de tarite (de la SC X 
Constanta in sem.I al anului 2008 in suma de X lei si de la SC X SRL Bucuresti in 
suma de X lei ); aceste marfuri au fost comercializate de catre societate, conform 
evidentei contabile, insa nu au fost inregistrate de catre aceasta nici ca achizitie nici ca 
venituri si nu au fost declarate de catre aceasta in  Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romanie; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de marfuri in sem.I si II al anului 
2008, de la SC X SRL Constanta, in suma de X lei si de la SC X SRL in suma de X 
lei, marfuri pe care societatea le-a comercializat insa acestea nu au fost inregistrate in 
evidentele contabile ale societati SC X SRL nici ca achizitie �i nici ca venituri si nu au 
fost declarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si 
achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de tarite in sem.I. al anului 2009 de la 
SC X SRL Bucuresti, tarite pe care societatea le-a comercializat insa acestea nu au 
fost înregistrate in evidentele contabile ale societati SC X SRL nici ca achizitie �i nici 
ca venituri si nu au fost declarate de catre acesta in Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

-cu suma de X lei ,ce reprezinta achizitii de marfuri in sem.II al anului 2009     
(de la SC X SRL Constanta in suma de X lei, SC X SRL in suma de X lei si de la SC 
X SRL in suma de X lei ), marfuri pe care societatea le-a comercializat, insa acestea 
nu au fost înregistrate in evidentele contabile ale societati SC X SRL nici ca achizitie 
�i nici ca venituri si nu au fost declarate de catre aceasta in Declaratia informativa 
privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de tarite in sem.I. al anului 2010 de la 
SC X SRL Bucuresti, tarite pe care societatea le-a comercializat insa acestea nu au 
fost înregistrate in evidentele contabile ale societa�ii SC X SRL nici ca achizitie �i nici 
ca venituri si nu au fot declarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de marfuri in sem.I al anului 2010 de 
la SC X SRL Constanta, marfuri pe care societatea le-a comercializat insa acestea nu 
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au fost înregistrate in evidentele contabile ale societa�ii SC X SRL nici ca achizitie �i 
nici ca venituri si nu au fost declarate de catre aceasta in Declaratia informativa 
privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei. 

 
Urmare celor precizate, organele de inspec�ie au constatat c�  societatea nu a 

inregistrat in evidenta contabila achizitii de marfuri in valoare de X lei, sum� pentru 
care s-a colectat in timpul controlului TVA în sum� de X lei,  intrucat aceste marfuri 
au fost comercializate catre persoane fizice dupa cum rezulta din evidenta contabila a 
societatii. 

 
1.3. Societatea a înregistrat in contabilitate produse finite lipsa din gestiune in 

valoare de X lei, prin articolul contabil 711=345, far� a colecta TVA aferent�, astfel : 
- pentru suma de X lei, reprezentand c/val produse finite descarcate din gestiune 

in luna decembrie 2007, prin articolul contabil 711 -  345 constatate lipsa,  pentru s-a 
colectat TVA in sum� de X lei; 

- pentru suma de X lei, reprezentand c/val a ....kg cascaval constatat lipsa din 
gestiune, conform Procesului verbal intocmit de Garda Financiara nr. X din data de 
04.04.2011 si descarcat din evidenta contabila a societatii prin articolul contabil 711 -  
345, pentru care s-a colectat TVA in suma de X lei; întrucât TVA in suma de  X lei a 
fost înregistrat� in contabilitate in luna aprilie 2011 si raportata prin decontul aferent 
trimestrului II.2011, pentru suma de X lei organele de inspec�ie nu au emis decizie de 
modificare. 

 
1.4. Societatea a înregistrat in contabilitate descarcarea din gestiune de produse 

finite in valoare de  32.797,2 lei, reprezentand c/val a 3.620 kg cascaval degradat, prin 
articolul contabil 711 -  345,  pentru care s-a  colectat TVA in suma de X lei. 

Astfel, pentru perioada verificata, s-a colectat TVA in suma de X lei, pentru care s-
au calculat majorari de intarziere in suma de X lei, de la data de 25.07.2007 pâna la 
data de 27.09.2011. 
 

2. Cu privire la impozitul pe profit 
  

Conform evidentei contabile si declaratiilor 101 depuse de societatea 
verificata, se re�in urm�toarele: 
 
- pentru anul 2006 societatea înregistreaz� o pierdere fiscala în sum� de  X 
lei; 
- pentru anul 2007 societatea înregistreaz� o pierdere fiscala in suma de X 
lei; 
- pentru anul 2008 societatea înregistreaz� o pierdere fiscala in suma de X 
lei; 
- pentru anul 2009 societatea înregistreaz� pierdere fiscala in suma de X lei �i 
achita impozit minim în sum� X lei; 
- pentru perioada ianuarie 2010 – septembrie 2010 societatea înregistreaz� o  
pierdere fiscala in suma de X lei �i achita impozit minim în sum� de  X lei; 
- pentru perioada octombrie 2010 – decembrie 2010 înregistreaz� o  pierdere 
fiscala in suma de X lei; 
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Total pierdere fiscala de recuperat - X lei 
Pentru perioada ianuarie - iunie 2011 societatea înregistreaz� o pierdere 

fiscala in sum� de X lei. 
 

2.1. Cu privire la modul de inregistrare si declarare a livrarilor 
efectuate pe teritoriul national: 
 

Din verificarea modului de intocmire a declartiei informative privind 
achizitiile si livrarile pe teritoriul national, s-au constatat diferente intre sumele 
declarate de societatea verificata si sumele declarate de catre diversi clienti.  

Avand in vedere faptul ca societatea nu a putut prezenta toate documentele 
cu regim special (o parte din acestea fiind arse in incendiu) s-a procedat la 
extinderea inspectiei fiscale si la stabilirea obligatiilor fiscale prin estimarea bazei 
de impunere privind impozitul pe profit, astfel: 

- in anul 2007 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari efectuate catre SC X, 
in sem.I.2007, livr�ri neinregistrate in evidentele contabile ale societa�ii si 
nedeclarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si 
achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- in anul 2008 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite 
efectuate catre clien�i, in valoare totala de X lei pentru semestru I al anului 2008 
�i in valoare totala de X lei pentru semestru II al anului 2008, livrari 
neinregistrate in evidentele contabile ale societ��ii si nedeclarate de catre aceasta 
in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe 
teritoriul Romaniei; 

- in anul 2009 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite 
efectuate catre clienti in valoare totala de X lei pentru semestru I al anului 2009 �i 
in valoare totala de X lei pentru semestru II al anului 2009, livrari neinregistrate 
in evidentele contabile ale societa�ii SC X SRL si nedeclarate de catre aceasta in 
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe 
teritoriul Romaniei; 

- in anul 2010 cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite 
efectuate catre clienti, in valoare totala de X lei pentru semestru I al anului 2010, 
livrari neinregistrate in evidentele contabile �i nedeclarate de catre aceasta in 
Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe 
teritoriul Romanie; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta livrari de produse finite efectuate catre 
clien�i, in valoare totala de X lei pentru semestru II al anului 2010, livrari 
neinregistrate in evidentele contabile ale societ��ii si nedeclarate  de catre aceasta 
in Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe 
teritoriul Romaniei. 
 

Urmare celor precizate, organele de inspec�ie sus�in c� societatea nu a 
inregistrat si nu a declarat livrari de marfuri in valoare totala de X lei,  suma cu 
care se va diminua pierderea fiscala inregistrata de societate. 
 

2.2 Cu privire la modul de inregistrare si declarare a achizitiilor 
efectuate pe teritoriul national 
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Din verificarea modului de intocmire a declaratiei informative, cod 394, 

privind achizitiile si livrarile pe teritoriul national, s-au constatat diferente intre 
sumele declarate de societatea verificata si sumele declarate de catre diversi 
furnizori.  

Avand in vedere faptul ca in timpul controlului societatea a prezentat 
facturi emise in perioada  2008 – 2010 de catre SC X SRL ce reprezinta t�rî�e de 
griu si faina furajera din porumb, in valoare totala de X lei, din care TVA in suma 
de ....lei, facturi care nu au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii 
verificate, respectiv nu au fost declarate prin declaratia 394, organele de control 
au procedat la extinderea inspectiei fiscale si la stabilirea obligatiilor fiscale prin 
estimarea bazei de impunere privind impozitul pe profit, astfel: 

- in anul 2007 cu suma de X lei, reprezentand achizitii de tarite (din care de 
la SC X SRL Constanta in suma de X lei si de la SC X SRL Constanta in suma de 
X lei), tarite pe care societatea le comercializa catre persoane fizice, conform 
evidentei contabile; aceste achizitii in valoare de X lei, nu au fost inregistrate in 
evidentele contabile ale societ��ii SC X SRL nici ca achizitii �i nici ca venituri �i 
nu au fost declarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- in anul 2007 cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de marfuri de la SC 
X in suma de X lei in sem.I si X lei in sem.II, de la  SC X SRL in suma de X lei si 
de la SC X SRL in suma de Xlei in sem.I si X lei in sem.II, marfuri pe care 
societatea le-a comercializat conform evidentei contabile a societatii; aceste 
marfuri nu au fost inregistrate in contabilitate nici ca achizitie �i nici ca livrari si 
nu au fost declarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei;   

-in anul 2008 cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de tarite (de la SC 
Xta in sem.I al anului 2008 in suma de X lei si de la SC X SRL Bucuresti in suma 
de X lei; aceste marfuri au fost comercializate de catre societate conform 
evidentei contabile, insa nu au fost inregistrate de catre aceasta nici ca achizitie �i 
nici ca venituri si nu au fost declarate de catre acesta in Declaratia informativa 
privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de marfuri in sem.I si II al anului 
2008 de la SC Xo SRL Constanta, in suma de X lei, si de la SC X SRL in suma de 
295 lei, marfuri pe care societatea le-a comercializat, insa acestea nu au fost 
inregistrate in evidentele contabile ale societa�ii nici ca achizitie �i nici ca venituri 
si nu au fost declarate de catre aceasta in Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de tarite in sem.I. al anului 2009 
de la SC X SRL Bucuresti, tarite pe care societatea le-a comercializat, insa 
acestea nu au fost înregistrate in evidentele contabile ale societa�ii SC X SRL nici 
ca achizitie �i nici ca venituri si nu au fost declarate de catre aceasta in Declaratia 
informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 
Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de marfuri in sem.II al anului 
2009 (de la SC X SRL Constanta in suma de X lei, SC X SRL in suma de .... lei si 
de la SC X SRL in suma de X lei) marfuri pe care societatea le-a comercializat, 
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insa acestea nu au fost  înregistrate in evidentele contabile ale societa�ii nici ca 
achizitie �i nici  ca venituri si nu au fost declarate de catre aceasta in Declaratia 
informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 
Romaniei; 

- cu suma de X lei, ce reprezinta achizitii de tarite in sem.I. al anului 2010 
de la SC X SRL Bucuresti, tarite pe care societatea le-a comercializat insa acestea 
nefiind neinregistrate in evidentele contabile ale societa�ii nici ca achizitie �i nici 
ca venituri si nedeclarate de catre acesta in Declaratia informativa privind 
livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul Romaniei; 

-cu suma de X lei ce reprezinta achizitii de marfuri in sem.I al anului 2010 
de la SC X Co SRL Constanta, marfuri pe care societatea le-a comercializat insa 
acestea nu afo fost înregistrate in evidentele contabile ale societa�ii nici ca 
achizitie �i nici ca venituri si nu au fost declarate de catre acesta in Declaratia 
informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 
Romaniei. 
 

Astfel, societatea nu a inregistrat in evidenta contabila achizitii de marfuri 
in valoare de X lei, marfuri ce au fost comercializate catre persoane fizice 
conform evidentei contabile a societatii si neinregistrate in contabilitate la 
venituri. 
 

2.3. Înregistrarea in contabilitate, prin articolul contabil 711=345, a 
produselor finite  in valoare de X lei constatate lipsa din gestiune, astfel: 
 

- in anul 2007, a sumei de X lei, reprezentand descarcarea din  evidenta 
contabila a societatii de produse finite constatate lipsa din gestiune, fara 
inregistrarea concomitenta a acestora la venituri; 

 
- in anul 2011, in baza procesului verbal intocmit de Garda Financiara nr. X 

.04.2011, s-a constatat la data de 04.04.2011, un stoc faptic de produs finit 
(cascaval afumat) mai mic fata de stocul scriptic inregistrat in evidentele 
contabile a societatii, respectiv o diferenta de ....kg, in valoare de  X lei (....kg * 
9,06 lei/kg ) cascaval constatat lipsa din gestiune, fara inregistrarea concomitenta 
a acestora la venituri. 
 

2.4.Înregistrarea in contabilitate, in luna aprilie 2011, prin articolul 
contabil 711=345, a descarcarii din gestiune a unui stoc de produse finite 
(cascaval afumat degradat) in cantitate de  .... kg in valoare de X lei (.... kg * 
9,06 lei/kg) . 

 
Organele de inspec�ie precizeaz� c� nu s-a acordat dreptul de deducere 

pentru suma X lei, reprezentnad costul de productie al produselor finite degradate. 
 

2.5.Înregistrarea in contabilitate a sumei de X lei (X lei in luna iulie 
2007 si X lei in trim.IV 2010), pe cheltuieli, (cont 6028, 611) reprezentind 
c/valoare materiale de constructie achizitonate de la diversi furnizori (SC 
Dedeman SRL, SC X SRL, SC XSRL, SC X SRL si SC X SRL)  reprezentand 
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faianta, folie, placa, profil, plinta, parchet etc. utilizate pentru efectuarea de 
lucrari de investitii la fabrica de cascaval.  

 
Organele de inspec�ie precizeaz� c�, înregistrarea in evidenta contabila a 

operatiunilor de investitie, presupune pe lînga inregistrarea pe cheltuieli a valorii 
materialelor achizitionate, in scopul efectuarii lucrarii, si inregistrarea 
concomitenta a acestora in contul de venituri, respectiv, venituri din productia de 
imobilizari corporale, urmata de majorarea valorii mijlocului fix cu valoarea 
investitiei efectuate. 

Avand in vedere constatarile mentionate mai sus, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la diminuarea pierderii fiscale inregistrata de societate, 
rezultand urmatoarele : 
• - pentru anul 2007, pierderea fiscala inregistrata la 31 decembrie 2007, in 
suma de ....lei, a fost diminuata in timpul controlului cu suma de X lei, rezultind 
pierdere de recuperat in suma de X lei; 
• - pentru anul 2008, pierderea fiscala  de recuperat cumulat cu anul 2007 in 
suma de X lei, a fost diminuata in timpul controlului cu suma de X lei, rezultind o 
pierdere de recuparat in anul 2009 in suma de X lei; 
• - pentru anul 2009, pierderea fiscala de recuperat, cumulat� cu anul 2008 in 
suma de X lei, a fost diminuata in timpul controlului cu suma de X lei, rezultind o 
pierdere de recuparat in anul 2010 in suma de X lei; 
• - pentru perioada 01.01.2010 - 30.09.2010 pierderea fiscala de recuperat 
cumulat� cu anul 2009, in suma de X lei, a fost diminuata in timpul controlului cu 
suma de X lei, rezultind o pierdere de recuparat in anul 2011 in suma de X lei; 
• - pentru perioada 01.10.2010 – 31.12.2010, societatea a inregistrat pierdere 
in suma de X lei; pierderea a fost diminuata in timpul controlului cu suma de X 
lei, rezultind un profit impozabil de X lei, pentru care nu s-a calculat impozit pe 
profit intrucit societatea are pierdere de recuperat la 31.12.2010 in suma de X lei; 
• - pentru perioada 01.01.2011 – 30.06.2011, societatea a inregistrat pierdere 
in suma de X lei; pierderea a fost diminuata in timpul controlului cu suma de  X 
lei, rezultind o pierdere de recuparat in anul 2011 in suma de X lei. 
 

Prin Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 
X din 26.09.2011, s-a diminuat pierderea fiscala pentru perioada octombrie 2006 - 
decembrie 2010 cu suma de X lei, stabilndu-se o pierdere fiscala de recuperat la 
31.12.2010 in suma de X lei (X lei-X lei). 

Pentru perioada ianuarie 2011 - iunie 2011 s-a diminuat pierderea cu suma 
de X lei, stabilindu-se la 30.06.2011, o pierdere fiscala în sum� de X lei. 

Prin Decizia de nemodificare a bazei de impunere nr. F SV X din 
30.09.2011, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie fiscal� sub nr. X din 
05.10.2011, s-a stabilit faptul c�, pentru perioada 01.10.2006 – 30.06.2011 nu s-a 
modificat baza impozabil� pentru impozitul pe profit.  
 
          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 total� de X lei, din care X lei reprezentând TVA, X lei 
accesorii aferente TVA �i X lei diminuare pierdere fiscal�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului .... este învestit� s� analizeze dac� poate fi 
solu�ionat� cauza pe fond, în condi�iile în care a fost sesizat Parchetul de pe lâng� 
Judec�toria ...., prin  adresa nr.X din 30.09.2011. 
 

În fapt, din verificarea modului de întocmire a declara�iei informative privind 
achizi�iile �i livr�rile pe teritoriul na�ional, s-au constatat diferen�e între sumele  
declarate  de societatea verificat� �i sumele declarate de c�tre diver�i furnizori. 

Urmare celor precizate, s-a constatat faptul c� SC X SRL nu a înregistrat în 
eviden�a contabil� achizi�ii de m�rfuri în sum� total� de X lei, ce au fost 
comercializate c�tre persoane fizice �i pentru care s-a colectat TVA în sum� de X lei. 

Din verific�rile efectuate s-a constatat faptul c� societatea a înregistrat în 
contabilitate, prin articolul contabil 711=345, produse în valoare de X lei, constatate 
lips� în gestiune, pentru care s-a colectat TVA în sum� de X lei. 

De asemenea, organele de inspec�ie precizeaz� c� societatea a înregistrat în 
contabilitate, în luna aprilie 2011, prin articolul contabil 711=345, desc�rcarea de 
gestiune a unui stoc de produse finite degradate (ca�caval afumat) în cantitate de .... kg 
în valoare de X lei, pentru care s-a colectat TVA în sum� de X lei. 

Pentru taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de stabilit� suplimentar în sum� de X 
lei, s-au calculat accesorii în sum� de X lei. 

 
De asemenea, s-a constatat c� societatea a înregistrat in contabilitate suma 

de X lei (X lei in luna iulie 2007 si X lei in trim.IV 2010), pe cheltuieli, 
reprezentând c/valoare materiale de construc�ie achizi�ionate de la diver�i 
furnizori,  utilizate pentru efectuarea de lucr�ri de investi�ii la fabrica de ca�caval, 
f�r� înregistrarea acestora în contul de venituri.  

 
Organele de inspec�ie precizeaz� c�, s-a diminuat pierderea fiscal� pentru 

perioada octombrie 2006 – decembrie 2010 cu suma de X lei, stabilindu-se o pierdere 
de recuperat la 31.12.2010 în sum� de X lei. 

Pentru perioada ianuarie 2011 – iunie 2011 s-a diminuat pierderea cu  suma de 
X lei, stabilindu-se la 30.06.2011 pierdere fiscal� în sum� de X lei. 

  
Procesul verbal din data de 17.09.2011, înregistrat sub nr. X, încheiat de 

inspectorii din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal� ...., anex� actele administrative 
fiscale contestate de SC X SRL a fost înaintat organelor de cercetare penal� cu adresa 
nr. X din 30.09.2011, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare are 
o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� cu privire la contesta�ia 
formulat�. 
 

În drept, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ...., face aplicarea 
art. 214 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz�:  
 

„(1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie 
motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
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     a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept 
cu privire la existen�a indiciilor s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare ar 
avea o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� în procedur� 
administrativ�; 

 (…)  
  (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a 

determinat suspendarea (…)”. 
 
Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare prin Decizia de impunere nr. X din 

05.10.2011 �i Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�  nr. 
X din 26.09.2011 contestate de SC X SRL �i stabilirea caracterului infrac�ional al 
faptei s�vâr�ite exist� o strâns� interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei. 

 
 
Aceast� interdependen�� const� în faptul c� organele de cercetare penal� 

urmeaz� s� se pronun�e asupra caracterului infrac�ional al faptei, având în vedere 
constat�rile organelor  de inspec�ie fiscal�, conform c�rora societatea nu a înregistrat 
�i nu a declarat livr�ri de m�rfuri, din verificarea modului de întocmire a declara�iei 
informative privind achizi�iile �i livr�rile pe teritoriul na�ional, constatându-se 
diferen�e între cele declarate de societatea verificat� �i sumele declarate de diver�i 
furnizori.  

  
De asemenea, s-a constatat faptul c� societatea a înregistrat în contabilitate 

produse finite lips� în gestiune �i pe cheltuieli contravaloarea materialelor de 
construc�ii achizi�ionate de la diver�i furnizori, f�r� înregistrarea acestora pe contul de 
venituri. 

 
Urmare celor prezentate, organele de cercetare penal� urmeaz� s� analizeze 

dac� faptele prezentate întrunesc elementele constitutive ale unei infrac�iuni, 
prev�zute la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 privind evaziunea fiscal�.  

 
 Totodat�, se re�ine c�, potrivit doctrinei, ac�iunea penal� are întâietate fa�� de 
ac�iunea civil� deoarece, pe de o parte, cauza material� unic� a celor 2 ac�iuni este 
s�vâr�irea infrac�iunii sau existen�a indicilor s�vâr�irii unei infrac�iuni, iar pe de alt� 
parte, solu�ionarea ac�iunii civile  este condi�ionat� de solu�ionarea ac�iunii penale în 
privin�a existen�ei faptei. 
  

Potrivit prin principiului de drept prev�zut la art. 19 alin. 2 din Codul de 
procedur� penal� „Judecata în fa�a instan�ei civile se suspend� pân� la rezolvarea 
definitiv� a cauzei penale”. 

 
Preciz�m de asemenea, c� �i Curtea Constitu�ional� prin Decizia nr. 

449/26.10.2004, a respins excep�ia de neconstitu�ionalitate a prevederilor art. 183, 
alin. 1. lit. a din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, devenit art. 214 
alin. 1 lit. a dup� renumerotare, s-a pronun�at în sensul c� „întâietatea rezolv�rii 
ac�iunii penale este neîndoielnic justificat� �i consacrat� ca atare  �i de prevederile 
art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� penal�, scopul suspend�rii constituindu-l 



 13 

tocmai verificarea existen�ei sau inexisten�ei infrac�iunii cu privire la care instan�a 
are unele indicii.”  

De asemenea, prin aceea�i decizie, Curtea Constitu�ional� a constatat „Pentru 
identitatea de ra�iune, cele statuate în materie civil� î�i g�sesc justificare �i în ceea ce 
prive�te ac�iunile în contencios administrativ”. 

Prin Decizia nr. 72/28.05.1996, Curtea Constitu�ional� a re�inut c� nu trebuie 
ignorate nici prevederile art. 22 alin. 1 din Codul de procedur� penal�, potrivit 
c�rora”hot�rârea definitiv� a instan�ei penale are autoritate de lucru judecat în fa�a 
instan�ei civile cu privire la existen�a faptei, a persoanei care a s�vâr�it-o �i a 
vinov��iei acesteia”. 

Având în vedere cele de mai sus, precum �i faptul ca prioritatea de solu�ionare 
o au organele de urm�rire penal�, care se vor pronun�a asupra caracterului 
infrac�ional al faptelor ce atrag plata la bugetul statului a obliga�iilor datorate �i 
constatate în virtutea faptei infrac�ionale, potrivit principiului de drept „penalul �ine 
loc civilul”, consacrat prin art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� penal�, pân� la 
pronun�area unei solu�ii definitive pe latur� penal�, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului .... nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei fapt, pentru 
care se va suspenda solu�ionarea contesta�iei pentru suma total� de X lei 
,reprezentând TVA în sum� de X lei, accesorii aferente TVA în sum� de X lei �i 
m�sura de diminuare a pierderii fiscale în sum� de X lei, procedura administrativ� 
urmând a fi reluat� în conformitate cu dispozi�iile art. 214 alin. 3 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 
Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c�, pân� la pronun�area unei 

solu�ii definitive pe latura penal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
.... nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, motiv pentru care se va 
suspenda solu�ionarea cauzei civile pentru suma de X lei, conform pct. 10.1 din 
Ordinul pre�edintelui A.N.A.F nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�,� publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 31 mai 2011 care 
prevede: 
 

„10.1. Daca prin decizie se suspenda solutionarea contestatiei pana la 
rezolvarea cauzei penale, organul de solutionare competent va relua procedura 
administrativa, in conditiile art. 213 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, 
numai dupa incetarea definitiva si irevocabila a motivului care a determinat 
suspendarea. Aceasta trebuie dovedita de catre organele fiscale sau de 
contestator printr-un inscris emis de organele abilitate. Solu�ia data de organele 
de cercetare si urm�rire penala trebuie însotita de rezolutia motivata, atunci 
când suspendarea a fost pronuntata pana la rezolvarea cauzei penale. Daca 
solicitarea de reluare a procedurii de solu�ionare apar�ine împuternicitului 
contestatorului, altul decat cel care a formulat contesta�ia, acesta trebuie sa faca 
dovada calit��ii de împuternicit, conform pct. 2.2—2.4 din prezentele 
instruc�iuni.” 
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În func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal� �i de constituirea statului ca 
parte civil� în procesul penal pentru recuperarea pe aceast� cale a prejudiciului cauzat 
bugetului de stat, procedura administrativ� va fi reluat� în conformitate cu prevederile 
art. 214 alin. 3 din   O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
�i pct. 10.1 din Ordinul pre�edintelui A.N.A.F nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�,�publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 31 
mai 2011, citat anterior. 

 
2. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de nemodificare a 

bazei de impunere nr. X din 30.09.2011, înregistrat� sub nr. X din 05.10.2011, 
emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� ...., în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� general� nr. X din 05.10.2011, întocmit pentru SC X SRL, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... se 
poate pronun�a asupra cauzei, în condi�iile în care petentul nu a motivat �i 
demonstrat lezarea interesului legitim prin emiterea actului administrativ fiscal. 

 
            În fapt, prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 
X/30.09.2011, înregistrat� sub nr. X din 05.10.2011, emis� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� ...., în urma verific�rii efectuate la S.C. X S.R.L., organele fiscale au stabilit 
c�, pentru impozitul pe profit, nu s-a modificat baza de impunere în perioada 
verificat�, respectiv 01.10.2006 – 30.06.2011. 

            SC X SRL formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei privind nemodificarea 
bazei de impunere X/30.09.2011, înregistrat� sub nr. X din 05.10.2011, emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, f�r� s� demonstreze c� a fost lezat� în drepturile sale 
prin emiterea acestui act administrativ fiscal. 
 

  SC X SRL formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de nemodificare a 
bazei de impunere nr. X/30.09.2011, înregistrat� sub nr. X din 05.10.2011, privind 
suma de X lei, reprezentând TVA în sum� de X lei, accesorii în sum� de X lei 
aferente TVA �i diminuare pierde fiscal� în sum� de X lei, sus�inând c� m�rfurile 
comercializate erau cheltuieli deductibile fiind folosite drept stimulente �i nu 
trebuiau incluse la calculul impozitului pe profit �i a taxei pe valoare ad�ugate. 
 
            În drept, potrivit dispozi�iilor art. 85 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat�: 

 
            Art. 85 
            „Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 
           (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
            a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 alin. (4); 
            b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
 
            La art. 109 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, se prevede c�: 
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            Art. 109 
           „Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
           (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 
se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal. 
           (2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau în minus, 
dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� existent� la momentul începerii inspec�iei fiscale. 
În cazul în care baza de impunere nu se modific�, acest fapt va fi stabilit printr-o 
decizie privind nemodificarea bazei de impunere.[…].” 

  
           Art. 110 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003, republicat�, se stipuleaz� c�: 
 
           ART. 110 
           „[…](3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se 
individualizeaz� crean�a fiscal�, întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndrept��ite, potrivit legii.” 

 
          Totodat�, la art. 205 �i 206 din acela�i act normativ, se precizeaz�: 

 
           ART. 205 
            „Posibilitatea de contestare 
           (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 
           (2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 
           (3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin 
decizie de impunere se contest� numai împreun�. 
          (4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat.” 
 
            Art. 206 
           ,,Forma �i con�inutul contesta�iei 
            (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:  
            […] 
             c) motivele de fapt �i de drept; 
             d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
             […] 
             (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i 
înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal.” 
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             Din coroborarea prevederilor legale prezentate mai sus, rezult� c� pot fi 
contestate atât titlurile de crean�� prin care s-au stabilit �i individualizat crean�e 
fiscale, cât �i actele administrative prin care nu s-au stabilit impozite, taxe, contribu�ii 
sau alte sume datorate bugetului general consolidat, contesta�iile putând fi formulate 
numai de cel care consider� ca a fost lezat în drepturile sale. 
             Totodat�, lezarea interesului legitim trebuie demonstrat� prin formularea unei 
contesta�ii care trebuie s� cuprind� motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe 
care se întemeiaz� aceasta. 
              Se re�ine c� societatea se afl� în situa�ia de a contesta un act administrativ 
prin care nu au fost stabilite obliga�ii la bugetul general consolidat al statului în raport 
de dispozi�iile art. 205 alin. 2 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, deci nu a fost lezat� în vreun interes al s�u. 
 
           Totodat�, contestatorul nu a demonstrat lezarea interesului legitim prin 
emiterea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei privind nemodificarea bazei 
de impunere nr. X din 05.10.2011, emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�. 
 
             SC X SRL afirm� c� formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. X din 30.09.2011, înregistrat� sub nr. X din 
05.10.2011, solicitând anularea acesteia. 
            Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. X din 30.09.2011, 
emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în urma verific�rii efectuate, organele 
fiscale au stabilit c�, pentru impozitul pe profit, nu s-a modificat baza de impunere în 
perioada verificat�, respectiv 01.01.2006 – 30.06.2011. 

  Rezult� c� petenta nu are în vedere c� organele de control nu au stabilit nici o 
baz� suplimentar�, nefiind modificat� baza de impunere pentru perioada verificat�, 
respectiv 01.10.2006 – 30.06.2011. 

 
       Din cele prezentate se re�ine c�, prin emiterea deciziei de nemodificare a bazei 

de impunere, societatea nu a fost lezat� în drepturile sale, cu atât mai mult cu cât suma 
de X lei contestat� de aceasta, nu face obiectul deciziei de nemodificare a bazei de 
impunere. 

 
• Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137/2011 

privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
punctul 12.1 lit. d) prevede c�: 

 
           „12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 217 - Respingerea contesta�iei 
pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
            13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: [...] 
            d) lipsit� de interes, în situa�ia în care contestatorul nu demonstreaz� c� a 
fost lezat în dreptul sau interesul s�u legitim;” 

 
            Drept urmare, având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus pentru 
acest cap�t de cerere �i întrucât petentul nu demonstreaz� c� a fost lezat în drepturile 



 17 

sale prin emiterea acestui act administrativ fiscal, contesta�ia formulat� împotriva 
Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. X din 30.09.2010, emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, urmeaz� sa fie respins� ca fiind lipsit� de interes. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 

pct. 10.1 �i 12.1 din Ordinul pre�edintelui A.N.A.F nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� la data de 31.07.2007, art. 205, 206, 109, 85, 110, 214, din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, art. 19 alin 2 
din Codul penal, coroborate cu art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, se: 

 
 
 

 
                DECIDE: 
 

1. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de SC X SRL împotriva 
Deciziei de impunere nr. X din 30.09.2011 înregistrat� în cadrul Activit��ii de 
inspec�ie fiscal� sub nr. X din 05.10.2011, precum �i a Dispozi�iei privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. X din 26.009.2011,  privind suma total� de 
X lei, reprezentând: 

� X lei TVA; 
� X lei accesorii aferente TVA; 
� X lei diminuare pierdere fiscal�, procedura administrativ� urmând a fi 

reluat� la încetarea cu caracter definitiv a motivului care a determinat suspendarea, în 
condi�iile legii, conform celor re�inute în prezenta decizie. 
 

2. Respingerea contesta�iei formulate de SC X SRL împotriva Deciziei de 
nemodificare a bazei de impunere nr. X din 30.09.2011, înregistrat� în cadrul 
Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� .... sub nr. X din 05.10.2011, ca lipsit� de interes. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel .... în termen de 6 luni de la 

data comunic�rii, conform procedurilor legale. 
 

 


