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DECIZIA NR.   
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. A S.R.L. 

, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin  
sub nr…./2008 

 
  

Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin, a fost sesizat prin adresa nr…./2008 emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Cara�-Severin, înregistrat� la D.G.F.P. 
Cara�-Severin sub nr…./2008 asupra contesta�iei formulat� de SC A SRL, cu sediul în…. 
  
 SC A SRL, contest� par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…../2008, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr../2008, pentru suma total� de … lei, dup� cum urmeaz�: 

-  ...  lei   - taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� , 
-  ...  lei   - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� 
                       suplimentar de plat�, 
-  …  lei   - impozit pe profit stabilit suplimentar de plat�, 
-  ...  lei   - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit stabilit 
                       suplimentar de plat�. 
 

 Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr..../2008 a fost emis� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Serviciului de Inspec�ie Fiscal� Contribuabilii Mijlocii, Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru Contribuabilii Mijlocii Cara�-Severin, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
înregistrat sub nr…./2008. 
         Contesta�ia formulat� de SC A SRL, este depus� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin, fiind înregistrat� sub nr… din data de ..2008. 

              
Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207, alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 
 Având în vedere prevederile art.205, alin.(1), �i art. 209, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul de Solu�ionare a 
Contestatiilor, este legal investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC A SRL. 

 
 I. Prin contesta�ia formulat�, SC A SRL, solicit� anularea par�ial� a Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr…./2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr…./2008, invocând urm�toarele: 

 

Ministerul Finan�elor Publice�
���������������	��
���
��������������	��

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor 
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 Contestatoarea arat� c�, în perioada efectu�rii inspec�iei fiscale au fost  prezentate 
facturile fiscale seria ..nr.../2007 �i seria …nr.../2007, emise de D .. în copie, fiind primite prin 
fax, iar originalele expediate prin po�t� de c�tre furnizor. Întrucât facturile originale au fost 
pierdute, dup� încheierea controlului fiscal, s-a solicitat D …. emiterea unor duplicate a 
acestor facturi, conform art.46.alin.(1) din H.G.nr.44/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal. 
 Totodat�, contestatoarea invoc� prevederile „art.183, alin.(4) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�”, depunând la contesta�ia formulat� duplicatele facturilor 
fiscale seria … nr…/2007 �i seria … nr…/2007, emise de D 
 În consecin��, contestatoarea solicit� s� i se recunoasc� deductibilitatea taxei pe 
valoare ad�ugat� în sum� de …. lei precum �i a cheltuielilor deductibile din punct de vedere 
fiscal la calculul impozitului pe profit pentru anul 2007 în sum� de … lei, în baza  facturilor 
fiscale seria … nr…./2007 �i nr…./2007, emise în duplicat de D.  
 De asemenea, contestatoarea sus�ine c�, având în vedere cele de mai sus, nu  
datoreaz� major�ri de întârziere aferente diferen�ei de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de 
…. lei precum �i major�ri de întârziere aferente diferen�ei de impozit pe profit în sum� de … 
lei, stabilite de organele de inspec�ie fiscal�. 
 Argumenta�ia juridic� : art.46.alin.(1) din H.G.nr.44/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, art.146, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, art.183, alin.(4) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
 În sus�inerea contesta�iei, SC A SRL, anexeaz� în copie certificat� urm�toarele acte: 

- Decizia de impunere nr…./2008, 
- Raportul de inspec�ie fiscal� nr…./2008,  
- Adresa nr…./2008 c�tre D,  
- Facturile fiscale seria…nr.../2007 �i seria …nr…./2007, emise în duplicat de D. 

 
     II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr…./2008, organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Serviciului de Inspec�ie Fiscal� Contribuabilii Mijlocii, Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru Contribuabilii Mijlocii Cara�-Severin, au efectuat controlul, ca urmare a cuprinderii 
societ��ii în programul de activitate întocmit pentru lunile octombrie – noiembrie 2008, 
societatea fiind avizat� în prealabil potrivit prevederilor legale. 
 Perioada verificat�  a fost: 

- 01.01.2006-30.09.2008 în ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat�, 
- 01.01.2006-31.12.2007 în ceea ce prive�te impozitul pe profit. 
  
  Referitor la taxa pe valoare ad�ugat�     
  

 În perioada supus� verific�rii societatea a realizat venituri din opera�iuni impozabile 
pentru care a aplicat cota standard de TVA 19%.  
 Din verificarea modului de respectare a prevederilor art. 146 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare la exercitarea 
dreptului de deducere a taxei pe valoare ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� în luna august 2007, societatea verificat� deduce eronat taxa pe valoare 
ad�ugat� în sum� de …. lei (….x19%) în baza copiei facturii fiscale seria… nr…./2007 �i 
taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de … lei (…x19%) în baza copiei facturii fiscale seria .. nr. 
…./2007, emise de D facturile în cauz� nefiind prezentate în original.  
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.145, 
alin.(8), lit a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, fapt pentru care au stabilit diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de …lei. 
 Pentru diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de … lei, organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de … lei, pân� la data de ….2008.  
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Referitor la impozitul pe profit  
 
 În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 

deduce la calculul impozitului pe profit aferent anului 2007, o cheltuial� în sum� de …. lei 
aferent� facturii fiscale seria …nr.../2007 �i facturii fiscale seria….nr.../2007, prezentate în 
copie.       
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în conformitate cu prevederile art.21, 
alin.(4), lit f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, suma de 39.886,14 lei reprezint� cheltuial� nedeductibil� fiscal la calculul 
impozitului pe profit aferent anului 2007, fapt pentru care au procedat la recalcularea 
acestuia, stabilind diferen�a de impozit pe profit în sum� de … lei. 
 Pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de …. lei, organele de inspec�ie fiscal� 
au calculat major�ri de întârziere în sum� de … lei, pân� la data de ….2008.  
 
 III. Luînd  în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele invocare 
de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele normative în 
vigoare invocate de contestatoare �i organele de inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
     
Referitor la: 

- taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în sum� de ...  lei, 
- major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� 
  suplimentar de plat� în sum� de ...  lei, 
- impozitul pe profit stabilit suplimentar de plat� în sum� de …  lei, 
- major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit stabilit 
  suplimentar de plat� în sum� de ....  lei, 

     
 cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate pronun�a asupra 
obliga�iilor fiscale calculate ca fiind datorate, în condi�iile în care societatea a 
prezentat în sus�inere copia duplicatului facturilor fiscale emise de furnizor pe care 
este men�ionat „Înlocuie�te factura original�”, „Conform cu originalul” �i asupra 
c�rora organele de inspec�ie fiscal� nu s-au pronun�at. 
  
 Perioada verificat�  a fost: 

- 01.01.2006-30.09.2008 în ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat�, 
- 01.01.2006-31.12.2007 în ceea ce prive�te impozitul pe profit. 

 
 În fapt,  SC A SRL a dedus în luna august 2007, taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 
de … lei (…x19%) în baza copiei facturii fiscale seria … nr.../2007 �i taxa pe valoare 
ad�ugat� în sum� de … lei (…x19%) în baza copiei facturii fiscale seria …nr. …/2007, emise 
de D, facturile în cauz� nefiind prezentate în original la inspec�ia fiscal�. 
 Organele de inspec�ie fiscal� nu au admis la deducere taxa pe valoare ad�ugat� în 
sum� total� de …. lei înscris� în: factura fiscal� seria .. nr…/2007 în sum� de … lei �i factura 
fiscal� seria … nr…./2007 în sum� de … lei, emise de D, pe motiv c� au fost înregistrate în 
baza unor facturi în copie, nefiind prezentat originalul, în temeiul prevederile art.145, alin.(8), 
lit a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Pentru diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de … lei lei, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de … lei, pîn� la data de ….2008.  
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     De asemenea, societatea a dedus în luna august 2007, cheltuieli în sum� total� de …. 
lei aferente facturii fiscale seria …nr…./2007 �i facturii fiscale seria.. nr.../2007, emise de D, 
prezentate în copie la inspec�ia fiscal�.       
 Organele de inspec�ie fiscal� nu au admis la deducere la calculul impozitului pe profit 
aferent anului 2007 cheltuieli în suma total� de … lei, pe motiv c� au fost înregistrate în baza 
unor facturi în copie, nefiind prezentat originalul, în temeiul prevederilor art.21, alin.(4), lit f) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stabilind 
diferen�a de impozit pe profit în sum� de … lei. 
 Pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de … lei, organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de …. lei, pîn� la data de ….2008.  
  
 Prin contesta�ia formulat�, SC A SRL contest� par�ial decizia de impunere nr…./2008 
respectiv, taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�  în sum� de …lei, 
major�rile de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în 
sum� de …  lei, impozitul pe profit stabilit suplimentar de plat�  în sum� de … lei �i  
major�rile de întârziere aferente impozitul pe profit stabilit suplimentar de plat� în sum� de 
… lei, anexând în sus�inerea cauzei, în copie duplicatul facturii fiscale seria nr.../2007 �i 
facturii fiscale seria nr.../2007, emise de D �i adresa nr…/2008 transmis� c�tre D, 
înregistrat� la aceasta sub nr…./2008, prin care solicit� eliberarea în duplicat al facturilor mai 
sus men�ionate. 
 
 În drept, potrivit art. 146, alin. (1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pe perioada verificat�:  
   “ (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul sau, s� de�in� 
o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
  
 coroborat cu prevederile pct.46 (1) din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare pe perioada 
verificat�, care precizeaz�: 
 
    “46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al 
documentelor prev�zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu alte documente care s� 
con�in� cel pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu excep�ia 
facturilor simplificate prev�zute la pct. 78. În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii 
exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita 
furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii pe care se va men�iona c� 
înlocuie�te factura ini�ial�.” 
  
 Având în vedere prevederile legale men�ionate, rezult� c� exercitarea dreptului de 
deducere a taxei pe valoare ad�ugat� se realizeaz� în baza documentului original al facturii 
sau cu alte documente care sa con�in� informa�iile prev�zute de lege, cu excep�ia facturilor 
simplificate, iar în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al 
documentului de justificare, beneficiarul va solicita furnizorului/prestatorului emiterea unui 
duplicat al facturii pe care se va men�iona c� înlocuie�te factura ini�ial�.  

 
 Potrivit prevederilor art.19, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pe perioada verificat�, se prevede: 
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    „(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�a între veniturile realizate din orice surs� �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului 
impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor 
de aplicare.” 
 
 �i conform prevederilor art. 21, alin.(4), lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pe perioada verificat�, se prevede: 
 “ 4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
    […] 
    f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, 
potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� 
caz, potrivit normelor; 
[…] “ 
 Iar la pct. 44 din H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare pe perioada verificat�, se precizeaz�: 
  
          “44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe baza 
înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care angajeaz� r�spunderea 
persoanelor care l-au întocmit, conform reglement�rilor contabile în vigoare.” 
 
 Se re�ine c�, înregistrarea �i deducerea cheltuielilor, la cump�r�tor se face în baza 
exemplarului original al facturii fiscale �i nu în baza unei facturi în copie, aceasta neavând 
calitatea de document justificativ care s� stea la baza înregistr�rii unor opera�iuni în 
contabilitate. Nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, cheltuielile înregistrate în 
contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� 
dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz. 
 
   De asemenea, prevederile O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz� la: 
 
 “art. 119 
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se 
datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
     
    art. 120 
    “Major�ri de întârziere 
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
    (2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea declara�iilor 
sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu 
ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv. 
[...] “ 
  
 Fa�� de cele precizate mai sus, se re�ine c� societatea contestatoare, dup� încheierea 
inspec�iei fiscale, a solicitat Direc�iei Silvice Re�i�a, prin adresa nr…./2008, eliberarea în 
duplicat a facturii fiscale seria .. nr…/2007 �i facturii fiscale seria nr…/2007, pe care le 
anexeaz� în copie la dosarul cauzei �i asupra c�rora organele de inspec�ie fiscal� nu  s-
au pronun�at.  
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 Din analiza facturii fiscale seria nr…/2007 �i facturii fiscale seria nr…/2007, emise de 
D, se re�ine c� pe acestea este înscris� men�iunea: „DUPLICAT”, „Înlocuie�te factura 
original�”, „Conform cu originalul”, poart� �tampila societ��ii emitente �i semn�tura 
directorului economic în persoana doamnei L D. 
 Totodat�, din analiza facturilor fiscale de mai sus, se re�ine c�, în cuprinsul acestora 
este înscris contractul nr…/...2007. 
 Prin urmare, factura fiscal� seria nr.../2007 �i factura fiscal� seria nr…./2007, 
prezentate în copie cu ocazia verific�rii, au avut la baz� un contract pe care organele de 
inspec�ie fiscal� nu l-au analizat �i nici societatea  contestatoare nu l-a anexat la dosarul 
cauzei.   

Fa�� de cele re�inute mai sus, de precizat este �i faptul c�, în Referatul privind 
propunerile de solu�ionare a contesta�iei, organele de inspec�ie fiscal� nu s-au pronun�at 
asupra documenelor depuse de contestatoare �i nici nu �i-au exprimat punctul de vedere în 
sensul men�inerii celor constatate cu ocazia inspec�iei fiscale, mai mult, propun   
“reanalizarea Deciziei de impunere nr..../2008” pentru sumele contestate. 
  
 Prin urmare, facturile fiscale emise în duplicat pe care este înscris� men�iunea   
„Înlocuie�te factura original�”, certificat� de furnizor ca fiind conform� cu originalul prin 
aplicarea �tampilei �i semn�turii precum �i a contractului (în cazul în spe�� neanalizat de 
organele de inspec�ie fiscal� �i nici depus de contestatoare la dosarul cauzei), poate 
constitui document  de justificare �i înregistrare în contabilitate a cheltuielilor aferente �i de 
deducere la calculul impozitului pe profit în condi�iile în care acestea sunt înso�ite de 
documente respectiv avize de înso�ire a m�rfii, procese verbale de recep�ie, fi�e de magazie, 
etc., care s� dovedeasc� realitatea opera�iunii de aprovizionare. 
 
 De asemenea, din punct de vedere al taxei pe valoare ad�ugat�, în cazul pierderii, 
sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii fiscale , societatea  are 
posibilitatea justific�rii dreptului de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� în baza facturii 
fiscale emis� în duplicat pe care este înscris� men�iunea „Înlocuie�te factura original�”, 
certificat� de furnizor ca fiind conform� cu originalul prin aplicarea �tampilei �i semn�turii 
precum �i a contractului (în cazul în spe�� neanalizat de organele de inspec�ie fiscal� �i nici 
depus de contestatoare la dosarul cauzei), în condi�iile în care acestea sunt înso�ite de 
documente din care s� rezulte c� opera�iunea a avut loc în fapt, respectiv avize de înso�ire 
a m�rfii, procese verbale de recep�ie, fi�e de magazie, etc.   
 
 Or, organele de inspec�ie fiscal� nu s-au pronun�at asupra facturii fiscale seria 
nr…/2007 �i facturii fiscale seria nr…/2007, emise în duplicat de D, pe care este înscris� 
men�iunea  „Înlocuie�te factura original�”, „Conform cu originalul”, �i poart� �tampila 
societ��ii furnizoare �i semn�tura directorului economic, acestea fiind solicitate de societatea 
contestatoare, societ��ii emitente, dup� încheierea inspec�iei fiscale, pe care le anexeaz�  la 
dosarul cauzei, nefiind analizate cele ar�tate anterior.   
 
  De men�ionat este �i faptul c�, atât în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…/2008, contestat� par�ial, cât �i în 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr…./2008, nu este precizat temeiul de drept cu privire la 
calculul major�rilor de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de 
plat� �i impozitului pe profit stabilit suplimentar de plat�. 
 
 Având în vedere situa�ia de fapt prezentat� �i actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat� se va face aplicarea prevederilor art. 216, alin.(3) din O.G.nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
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“(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare”, �i se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…/2008, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr…./2008, pentru taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de plat� în sum� de ...lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în sum� de ..lei, impozit pe profit stabilit suplimentar 
de plat� în sum� de …lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit stabilit 
suplimentar de plat� în sum� de ... lei, cu consecin�a reverific�rii de c�tre o alt� echip� decât 
cea care a întocmit decizia de impunere contestat� �i raportul de inspec�ie fiscal�, pentru 
acela�i tip de impozit, vizând aceia�i perioad� �inând cont de actele normative în vigoare �i 
considerentele prezentei decizii, iar, în func�ie de cele constatate s� emit� o nou� decizie de 
impunere.      
  
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile pct.12.7 
�i 12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 

 
“ 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art.19,alin.(1); art. 21, alin.(4), lit.f); art. 
146, alin.(1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, pct. 44; pct.46 (1) din H.G.nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  art. 119, alin.(1); art.120, alin.(1), (2); 
art. 216, alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct.12.7 �i pct.12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se  
 
 
                                                               D E C I D E  
 
 
 Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…./2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr…/2008, pentru suma total� de … lei, din care: 

-  ...  lei   - taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� , 
-  ...  lei   - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� 
                       suplimentar de plat�, 
-  …  lei   - impozit pe profit stabilit suplimentar de plat�, 
-  ...  lei   - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit stabilit 
                       suplimentar de plat�. 

urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, printr-o alt� echip� decât cea care a efectuat 
verificarea, s� reanalizeze situa�ia de fapt pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
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�inând cont de cele re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i prevederile legale aplicabile în 
spe�� în perioada verificat�, iar, în func�ie de cele constatate s� emit� o nou� decizie de 
impunere.      
 
         Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni de la 
comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


