Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. __115___
din __________13.05.2013____
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. ............ S.R.L.,
din ora ………,
cod po tal …….., jud. Suceava,
CUI RO …………,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ……….. din ………..
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Activitatea de inspec ie fiscal prin adresa nr. ............, înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr. …………….., cu privire la
contesta ia formulat de S.C. ............ S.R.L., din ora ……….., jud. Suceava.
S.C. ............ S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
............, înregistrat la Activitatea de inspec ie fiscal sub nr. ............, cu privire la
suma de ............, reprezentând:
• ............ – impozit pe profit;
• ............ – accesorii aferente impozitului de profit;
• ............ – TVA;
• ............ – accesorii aferente TVA.
În raport de data comunic rii actelor administrative fiscale contestate,
respectiv 23.03.2013, potrivit semn turii i tampilei depuse pe adresa de înaintare a
actelor atacate nr. ............, contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.
207 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, fiind înregistrat la DGFP Suceava sub nr.
………../22.03.2013 i la AIF Suceava sub nr. ……./25.03.2013, a a cum rezult de
pe tampila Serviciului Registraturii DGFP Suceava, i respectiv AIF Suceava,
aplicate pe originalul contesta iei, aflate la dosarul cauzei.
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 i 209
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
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I. S.C. ............ S.R.L. contest Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ............, înregistrat
la Activitatea de inspec ie fiscal sub nr. ............, privind suma de ............,
reprezentând impozit pe profit, TVA i accesorii aferente acestora.
Prin contesta ia formulat , petenta sus ine c actul atacat a fost emis în mod
nelegal de c tre organele fiscale.
Aceasta precizeaz c a avut printre furnizorii de material lemnos, necesar
debit rii i ob inerii de cherestea, pe SC ............ SRL ...., CUI ............, .............
Ca procedur de aprovizionare, societatea precizeaz c , ca i procedur de
aprovizionare, aceasta era anun at de c tre administratorul SC ............ SRL de
existen a materialului lemnos în p dure, se f cea deplasarea în p dure în vederea
vizualiz rii materialului lemnos în p dure, iar ulterior acesta era livrat c tre S.C.
............ S.R.L., marcat cu aviz de înso ire primar (materiale lemnoase).
Petenta precizeaz c livrarea se f cea cu mijloacele de transport ale SC
............ SRL.
Societatea afirm c , dup recep ionarea materialului lemnos, societatea a
înregistrat avizele de înso ire primare în registrul de eviden a materialului lemnos i
în sistemul SUMAL, respectiv a întocmit note de intrare-recep ie pentru cantit ile de
material lemnos intrate în gestiunea societ ii i a transmis la fiecare termen de
declarare declara ia SUMAL c tre ITRSV Suceava.
Astfel, societatea sus ine c ITRSV Suceava, având la îndemân
declara iile SUMAL transmise, putea s verifice veridicitatea i autenticitatea datelor
transmise de c tre aceasta i s efectueze, în cazul când ar fi constatat existen a unor
falsuri în avizele de înso ire material lemnos, un control la aceasta în scopul stop rii
emiterii acestor documente de c tre SC ............ SRL.
Societatea sus ine c a primit i înregistrat în eviden a contabil facturile
emise de c tre SC ............ SRL pentru cantit ile de material lemnos aprovizionate,
acestea reg sindu-se în jurnalul de cump r ri i balan a contabil .
De asemenea, petenta sus ine c plata facturilor s-a f cut în numerar i a
primit în acest sens chitan , întrucât administratorul SC ............ SRL a solicitat acest
fapt în mod expres pe motiv c are conturile blocate.
Totodat , societatea afirm c , în ceea ce prive te TVA, a aplicat conform
prevederilor legale m surile de simplificare, f când înregistrarea contabil
4426=4427 i sus ine c în mod eronat organele fiscale au considerat c datoreaz
TVA bugetului de stat.
Societatea sus ine c organele fiscale au aplicat eronat acela i tratament
fiscal, atât pentru impozitul pe profit, cât i pentru TVA, motivând c pentru
exercitarea dreptului de deducere a TVA condi ia este ca pentru taxa datorat sau
achitat , aferent bunurilor sau serviciilor care i-au fost sau urmeaz s îi fie prestate
în beneficiul s u de c tre o persoan impozabil , s de in o factur emis în
conformitate cu prevederile art. 155 din Codul fiscal. Astfel, petenta sus ine c
dovede te acest fapt cu facturile emise de SC ............ SRL i înregistrate în eviden a
contabil .
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De asemenea, referitor la impozitul pe profit, aceasta precizeaz c trebuie
s înregistreze orice opera iune economico-financiar în momentul efectu rii ei întrun document care st la baza înregistr rilor în contabilitate, dobândind calitatea de
document justificativ. Societatea afirm c dovede te cele sus inute cu documentele
emise pe numele s u.
Societatea invoc în sus inerea afirma iilor sale prevederile art. 6 i art. 11
din Legea contabilit ii, ale art. 145, 146, 160 din Codul fiscal, ale art. 3, 4, 7, 8, 9,
16, 20 din HG 996/2008.
În concluzie, societatea solicit admiterea contesta iei i desfiin area
deciziei de impunere atacate.
II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ............, înregistrat la Activitatea de
inspec ie fiscal sub nr. ............, s-a stabilit în sarcina S.C. ............ S.R.L. suma
total de ............, reprezentând:
• ............ – impozit pe profit;
• ............ – accesorii aferente impozitului de profit;
• ............ – TVA;
• ............ – accesorii aferente TVA.
Perioada verificat pentru impozitul profit i TVA a fost 01.03.200901.12.2009.
Verificarea a avut loc în urma adresei AFPO Gura Humorului nr. ………..,
înregistrat la DGFP-AIF Suceava sub nr. …………., prin care se solicit efectuarea
unei inspec ii fiscale la S.C. ............ S.R.L., în baza Procesului verbal de control al
G rzii Financiare Suceava nr. ………..
Din verific rile efectuate a rezultat c societatea a înregistrat ase avize de
înso ire primar (materiale lemnoase) i ……. facturi, având înscrise la furnizor SC
............ SRL ...., pentru o cantitate total de ............ lemn rotund r inoase, în valoare
total de .............
Avizele de aprovizionare material lemnos sunt urm toarele:
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ mc lemn rotund r inoase;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ mc lemn rotund r inoase;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase.
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c achizi iile s-au f cut în baza
unor documente care apar in altor societ i, respectiv c cele ase avize de înso ire
primare a materialului lemnos nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC
............ SRL, ci de c tre alte persoane juridice, precum i faptul c o parte din avizele
de înso ire primare, facturile i chitan ele aferente au fost în realitate întocmite de
c tre administratorul S.C. ............ S.R.L..
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Din investiga iile efectuate de organele fiscale rezult c avizele nr. ............
i nr. ............ fac parte din topul de avize de înso ire secundare seria .. nr. ………..
ridicat de SC ............ SRL Topli a, jud. Harghita, la data de 07.04.2009.
De asemenea, avizul nr. ............ face parte din topul de avize secundare
seria ….. nr. ………… ridicat de SC ............ SRL Târgu Mure , jud. Mure .
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c aceste documente nu
constituie documente legale de provenien , iar opera iunile înscrise în acestea sunt
fictive.
Consecin a fiscal a fost stabilirea suplimentar a unui profit în sum
total de ............, a unui impozit pe profit aferent în sum de ............ i a TVA în
sum de .............
Pentru neachitarea la scaden a impozitului pe profit s-au calculat
accesorii în sum de ............, din care dobânzi în sum de ............ i penalit i în
sum de .............
Pentru neachitarea la scaden a TVA s-au calculat accesorii în sum de
............, din care dobânzi în sum de ............ i penalit i în sum de .............
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:
1. Referitor la suma de ............, din care ............ – impozit pe profit i
............ – accesorii aferente impozitului de profit, stabilit suplimentar prin
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. ............, înregistrat la Activitatea de inspec ie fiscal sub nr.
............, cauza supus solu ion rii este dac societatea are dreptul la deducerea
cheltuielilor cu achizi ia de material lemnos, în condi iile în care opera iunile nu
au la baz documente justificative emise conform legii, nerezultând provenien a
legal a materialului lemnos.
În fapt, din verific rile efectuate a rezultat c societatea a înregistrat ase
avize de înso ire primar (materiale lemnoase) i ……. facturi, având înscrise la
furnizor SC ............ SRL ...., pentru o cantitate total de ............ lemn rotund
r inoase, în valoare total de .............
Facturile emise în baza acestor avize sunt urm toarele:
- nr. ............ pentru cantitatea de ............lemn rotund r inoase în valoare de
............;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase în valoare de
............;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase în valoare de
............;
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- nr. ............ pentru cantitatea de ............lemn rotund r inoase în valoare de
............;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............lemn rotund r inoase în valoare de
............;
- nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase în valoare de
............;
- nr. ……….. pentru cantitatea de …………. lemn rotund r inoase în valoare
de ………… lei;
- nr. ……….. pentru cantitatea de ……… mc lemn rotund r inoase în valoare
de …….. lei;
- nr. ……… pentru cantitatea de …….. mc lemn rotund r inoase în valoare de
……… lei;
- nr. ………… pentru cantitatea de ……… mc lemn rotund r inoase în valoare
de ……….lei;
- nr. ……….. pentru cantitatea de ……… mc lemn rotund r inoase în valoare
de ………. lei;
- nr. …………. pentru cantitatea de ………… mc lemn rotund r inoase în
valoare de ………… lei.
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c achizi iile s-au f cut în baza
unor documente care apar in altor societ i, respectiv c cele ase avize de înso ire
primare a materialului lemnos nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC
............ SRL, ci de c tre alte persoane juridice, precum i faptul c o parte din avizele
de înso ire primare, facturile i chitan ele aferente au fost în realitate întocmite de
c tre administratorul S.C. ............ S.R.L..
Din investiga iile efectuate de organele fiscale rezult c avizele nr. ............
i nr. ............ fac parte din topul de avize de înso ire secundare seria …… nr.
…………ridicat de SC ............ SRL Topli a, jud. Harghita la data de 07.04.2009.
De asemenea, avizul nr. ............ face parte din topul de avize secundare
seria …….. nr. ……….. ridicat de SC ............ SRL Târgu Mure , jud. Mure .
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c aceste documente nu
constituie documente legale de provenien , iar opera iunile înscrise în acestea sunt
fictive.
Consecin a fiscal a fost stabilirea suplimentar a unui profit în sum
total de ............ i a unui impozit pe profit aferent în sum de .............
Pentru neachitarea la scaden a impozitului pe profit s-au calculat
accesorii în sum de ............, din care dobânzi în sum de ............ i penalit i în
sum de .............
Societatea sus ine c , dup recep ionarea materialului lemnos, societatea a
înregistrat avizele de înso ire primare în registrul de eviden a materialului lemnos i
în sistemul SUMAL, respectiv a întocmit note de intrare-recep ie pentru cantit ile de
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material lemnos intrate în gestiunea societ ii i a transmis la fiecare termen de
declarare declara ia SUMAL c tre ITRSV Suceava.
Societatea sus ine c a primit i înregistrat în eviden a contabil facturile
emise de c tre SC ............ SRL pentru cantit ile de material lemnos aprovizionate,
acestea reg sindu-se în jurnalul de cump r ri i balan a contabil .
În drept, sunt aplicabile prevederile:
• Art. 19 alin. 1 i art. 21 alin. 1 i alin. 4 lit. f din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, modificat, unde se precizeaz c :
ART. 19
“(1) Profitul impozabil se calculeaz ca diferen 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 adaug
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul i
alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”.
ART. 21*)
“Cheltuieli
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz rii de venituri
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.
[…]
(4) Urm toarele cheltuieli nu sunt deductibile:
[…]
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz un
document justificativ, potrivit legii, prin care s se fac dovada efectu rii
opera iunii sau intr rii în gestiune, dup caz, potrivit normelor;
[…]”.
• Referitor la prevederile legale mai sus invocate, în Normele de aplicare a
Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004, la pct. 12 i pct. 44, se precizeaz c :
“Norme metodologice:
12. Veniturile i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului
impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement rilor
contabile date în baza Legii contabilit ii nr. 82/1991, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, precum i orice alte elemente similare
veniturilor i cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug
cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.
[…]
44. Înregistr rile în eviden a contabil se fac cronologic i sistematic,
pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care
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angajeaz r spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement rilor
contabile în vigoare”.
Din aceste prevederi legale se re ine c se iau în calculul profitului
impozabil cheltuielile deductibile, efectuate în scopul realiz rii de venituri.
Totodat , se re ine c , din punct de vedere fiscal, nu sunt cheltuieli
deductibile acele cheltuieli înregistrate în contabilitate care nu au la baz un
document justificativ, emis conform legii.
• De asemenea, Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , la art. 6, prevede
c :
ART. 6
“(1) Orice opera iune economico-financiar efectuat se consemneaz
în momentul efectu rii ei într-un document care st la baza înregistr rilor în
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr rilor în
contabilitate angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat i
aprobat, precum i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup caz”.
Din acest texte de lege rezult c la baza oric rei opera iuni care a fost
efectuat trebuie s se reg sesc un document care dobânde te calitatea de document
justificativ i care va sta la baza înregistr rii opera iunilor în contabilitate.
De asemenea, se re ine c persoanele care au întocmit, vizat, aprobat i
înregistrat în contabilitate aceste documente sunt r spunz toare.
Cu privire la aplicarea dispozi iilor art. 6 alin. 2 din Legea nr. 82/1991,
republicat i ale art. 21 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor
la posibilitatea diminu rii bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul
în care documentele justificative cuprind men iuni incomplete, inexacte sau care nu
corespund realit ii, Înalta Curte de Casa ie i Justi ie – Sec iile Unite, prin Decizia
nr. V din 15 ianuarie 2007, privind recursul în interesul legii, în sensul de a stabili c
TVA nu poate fi dedus i nici nu se poate diminua baza impozabil la stabilirea
impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind men iuni
incomplete sau care nu corespund realit ii, decide c „nu se poate diminua baza
impozabil la stabilirea impozitului pe profit […].”
Din documentele existente la dosarul contesta iei rezult c societatea a
dedus cheltuielile în sum de ............ privind achizi ionarea de materiale lemnoase,
pe baz de documente care nu au calitatea de document justificativ, dup cum
urmeaz :
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ mc lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ mc lemn rotund r inoase;
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- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase.
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c achizi iile s-au f cut în baza
unor documente care apar in altor societ i, respectiv c cele ase avize de înso ire
primar a materialului lemnos nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC
............ SRL, ci de c tre alte persoane juridice, precum i faptul c o parte din avizele
de înso ire primar, facturile i chitan ele aferente au fost în realitate întocmite de c tre
administratorul S.C. ............ S.R.L..
Din investiga iile efectuate de organele fiscale rezult c avizele nr. ............
i nr. ............ fac parte din topul de avize de înso ire secundare seria ….. nr.
………ridicat de SC ............ SRL Topli a, jud. harghita la data de 07.04.2009.
De asemenea, avizul nr. ............ face parte din topul de avize secundare
seria …………………. ridicat de SC ............ SRL Târgu Mure , jud. Mure .
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c aceste documente nu
constituie documente legale de provenien , iar opera iunile înscrise în acestea sunt
fictive, deci nu corespund cu realitatea.
Rezult c în mod legal organele fiscale au considerat c documentele
aferente achizi iilor de lemn rotund r inoase de la SC ............ SRL în anul 2009,
înregistrate de societate, nu constituie documente legale de provenien , iar
opera iunile înscrise în acestea sunt fictive.
• Sunt aplicabile în acest sens prevederile Legii nr. 46/2008, modificat , privind
Codul silvic, unde, la art. 68 alin. 1, art. 72 alin. 1 i art. 73 se precizeaz c :
ART. 68
“(1) Materialele lemnoase, indiferent de provenien a lor, se transport
numai înso ite de documente specifice de transport, din care s rezulte cu
certitudine legalitatea provenien ei acestora”.
ART. 72
“(1) Se interzic primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul i
comercializarea materialelor lemnoase f r documente specifice de transport ale
acestora sau cu documente din care nu rezult cu certitudine provenien a legal
a acestora”.
ART. 73
“Normele referitoare la provenien a, circula ia i comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spa iilor de depozitare a materialelor
lemnoase i al instala iilor de prelucrat lemn rotund se stabilesc prin hot râre a
Guvernului, la propunerea autorit ii publice centrale care r spunde de
silvicultur ”.
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• În ceea ce prive te regimul de utilizare a avizelor de achizi ie material lemnos,
sunt aplicabile prevederile art. 2 i ale anexei 1 din HG nr. 996 din 27 august 2008
pentru aprobarea Normelor referitoare la provenien a, circula ia i comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spa iilor de depozitare a materialelor lemnoase i
al instala iilor de prelucrat lemn rotund, unde se stipuleaz c :
ART. 2
„Înc lcarea prevederilor prezentei hot râri atrage, dup caz,
r spunderea civil , contraven ional sau penal a persoanei vinovate, potrivit
reglement rilor legale în vigoare”.
“ANEXA 1
NORME referitoare la provenien a, circula ia i comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spa iilor de depozitare a materialelor
lemnoase i al instala iilor de prelucrat lemn rotund
[…]
ART. 2
În sensul prezentelor norme, termenii i expresiile de mai jos au
urm toarele semnifica ii:
[…]
c) document de provenien - document care certific localizarea sursei
de unde au fost ob inute materialele lemnoase;
[…]
e) aviz de înso ire - document care înso e te materialul lemnos, cu
scopul de a atesta provenien a legal a acestora, pe perioada transportului i/sau
pe perioada depozit rii;
[…]”.
ART. 3
“(1) Documentele de provenien a materialelor lemnoase sunt: actul
de punere în valoare, avizul de înso ire, declara ia vamal de import,
documentele intracomunitare, registrul de intr ri-ie iri material lemnos.
(2) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este
documentul de provenien
a materialelor lemnoase rezultate din masa
lemnoas pe picior inventariat sau marcat i autorizat spre exploatare. APVul este un document tehnico-economic care con ine rezultatele evalu rii
cantitative, calitative i valorice, precum i localizarea, conform normelor
tehnice silvice pentru amenajarea p durilor, a masei lemnoase destinate
exploat rii. APV-ul se întocme te conform normelor tehnice silvice pentru
evaluarea masei lemnoase destinate comercializ rii i se înregistreaz în
registrul APV de c tre ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare.
[…]
(5) AVP-ul nu constituie document de provenien dac acesta nu a
fost autorizat spre exploatare.
[…]
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(7) Avizul de înso ire este i document de provenien numai atunci
când în baza lui se emite alt aviz de înso ire, i anume:
[….]
b) la achizi ionarea materialelor lemnoase de c tre achizitori;”
ART. 4
“(1) Documentul de înso ire a materialelor lemnoase, altele decât
cherestelele, este avizul de înso ire primar.
(2) Documentul de înso ire pentru cherestele este avizul de înso ire
secundar.
(3) Con inutul i modelul formularelor de aviz de înso ire prev zute la
alin. (1) i (2) sunt reglementate în anexele nr. 1 i 2.
(4) Originalul avizelor de înso ire prev zute la alin. (1) i (2) exemplarul 1 - înso e te obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv
al cherestelelor.
[…]
(7) Avizele de înso ire prev zute la alin. (1) i (2) se elibereaz pentru
fiecare mijloc de transport în parte.
[…]
(11) Avizele de înso ire se completeaz dup cum urmeaz :
[…]
b) în cazul vânz rii materialelor lemnoase, expeditorul este persoana
vânz toare, iar destinatarul este persoana cump r toare:[…]”.
ART. 5
„Avizele de înso ire prev zute la art. 4 alin. (1) i (2) sunt documente
cu regim special i sunt prev zute cu elemente de securizare specifice.
[…]”.
ART. 8
„(1) Compania Na ional "Imprimeria Na ional " - S.A. asigur
suportul financiar i logistic pentru tip rirea i distribuirea în condi iile legii a
formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare
prev zute la art. 5.
[…]
(9) Formularele documentelor de înso ire a materialelor lemnoase nu
sunt transmisibile i se utilizeaz numai de c tre operatorul economic care le-a
solicitat i c ruia i-au fost distribuite.
(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor
SUMAL, iar distribu ia i utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile
teritoriale ale autorit ii publice centrale care r spunde de silvicultur , acord ce
poate fi suspendat sau retras.
[…]”.
ART. 15
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„Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea
materialelor lemnoase de c tre de in torii depozitelor, ai altor spa ii destinate
depozit rii temporare sau ai instala iilor de prelucrare a lemnului, dac
materialele lemnoase nu sunt înso ite de avize de înso ire ori de documentele
echivalente avizului de înso ire stabilite în prezentele norme, dup caz”.
Din textele de lege citate mai sus rezult c actul de punere în valoare,
avizul de înso ire sunt documente de provenien a materialelor lemnoase.
APV-ul se întocme te conform normelor tehnice silvice i nu constituie
îns document de provenien dac acesta nu a fost autorizat spre exploatare.
Totodat , se re ine c avizele de înso ire prev zute la art. 4 alin. (1) i (2)
din HG nr. 996/2008 sunt documente cu regim special i sunt prev zute cu elemente
de securizare specifice, Compania Na ional "Imprimeria Na ional " - S.A. asigurând
suportul financiar i logistic pentru tip rirea i distribuirea în condi iile legii a
formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare.
De asemenea, se precizeaz în mod clar c formularele documentelor de
înso ire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile i se utilizeaz numai de c tre
operatorul economic care le-a solicitat i c ruia i-au fost distribuite. În situa ia în care
de in torul depozitului nu de ine avize de înso ire conform legii, nu are dreptul de a
primi, depozita, prelucra sau comercializa materialele lemnoase.
• În ceea ce prive te sistemul SUMAL i formularul APV, actul normativ mai
sus men ionat prevede c :
ART. 3
“Constituie contraven ii urm toarele fapte:
a) neutilizarea sistemului informa ional integrat de urm rire a
materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, de c tre persoanele
prev zute la art. 20 alin. (2) din norme;
ART. 20
“(1) Autoritatea public central care r spunde de silvicultur asigur
realizarea i func ionarea SUMAL.
(2) Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru:
a) ocoalele silvice;
b) operatorii economici care exploateaz , prelucreaz , depoziteaz sau
comercializeaz materiale lemnoase.
(3) Softul SUMAL se pune la dispozi ie în mod gratuit utilizatorilor
prev zu i la alin. (2) de c tre autoritatea public central care r spunde de
silvicultur .
(4) Actele de punere în valoare, autoriza iile de exploatare i actele de
reprimire a partizilor se genereaz în sistemul SUMAL.
(5) Masa lemnoas i materialele lemnoase care nu sunt înregistrate i
pentru care nu se introduc documente în sistemul SUMAL sunt considerate f r
provenien legal .
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(6) Partizile autorizate anterior intr rii în vigoare a prezentelor norme
i nereprimite pân la data intr rii în vigoare a acestora se introduc în SUMAL.
(7) Func ionarea SUMAL este asigurat de autoritatea public
central care r spunde de silvicultur .
(8) Organizarea i func ionarea SUMAL i obliga iile operatorilor
economici se stabilesc conform metodologiei care se aprob prin ordin al
conduc torului autorit ii publice centrale care r spunde de silvicultur , în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme”.
Din aceste prevederi rezult c SUMAL este sistemul informa ional
integrat de urm rire a materialelor lemnoase, utilizarea sa fiind obligatorie pentru
operatorii economici care exploateaz , prelucreaz , depoziteaz sau comercializeaz
materiale lemnoase.
Actul de punere în valoare este generat de acest program, iar masa
lemnoas i materialele lemnoase care nu sunt înregistrate i pentru care nu se
introduc documente în sistemul SUMAL sunt considerate f r provenien legal .
Din prevederile legale men ionate mai sus se re ine c exist o leg tur
între APV-uri, avizele de înso ire a m rfurilor i sistemul SUMAL, în sensul c
avizele trebuie s cuprind datele existente în APV-uri, iar toat mi carea de material
lemnos din APV-uri i avize se opereaz în mod obligatoriu în sistemul SUMAL.
Coroborând prevederile referitoare la primirea, depozitarea, prelucrarea,
transportul i comercializarea materialelor lemnoase cu prevederile în materie fiscal
i contabil , rezult c primirea de material lemons în baza unor documente din care
nu rezult provenien a legal a acestora este interzis , societatea neavând dreptul la
deducerea cheltuielilor efectuate în baza documentelor respective.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c S.C. ............ S.R.L.
a dedus cheltuieli cu materialul lemnos, achizi ionat în baza unor avize de înso ire
care nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC ............ SRL, ci de al i
agen i economici.
Deoarece avizele au fost ridicate de c tre alte societ i decât cele care au
comercializat materialul lemnos, rezult c avizele pe care le de ine S.C. ............
S.R.L. nu reprezint documente legale de provenien a materialului lemnos. Prin
urmare, rezult c societatea nu de ine documente legale prin care s fac dovada c
opera iunile de achizi ie a materialului lemnos sunt legale.
A a dup cum rezult din prevederile art. 21 din Codul fiscal i art. 6 din
Legea contabilit ii, sunt acceptate la deducere cheltuielile care au la baz un
document justificativ, conform legii, r spunz toare fiind i persoana care le
înregistreaz în contabilitate, respectiv S.C. ............ S.R.L..
Or, a a dup cum rezult din dosarul contesta iei, documentele pe care le
de ine societatea nu au rolul de documente justificative, în baza c rora s se
înregistreze opera iunile de achizi ie material lemnos în contabilitate.
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Deoarece societatea nu de ine documente justificative, conform legii, nu
are dreptul din punct de vedere fiscal la deducerea acelor cheltuieli.
Referitor la sus inerea petentei potrivit c reia a întocmit note de intrare
–recep ie i a înregistrat în contabilitate toate documentele de aprovizionare, din care
rezult c opera iunea a avut loc, c facturile sale cuprind toate elementele prev zute
de lege pentru a fi considerate documente justificative i c prin urmare, consider c
de ine documente justificative, preciz m c aceast afirma ie nu poate fi re inut în
solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât avizele de achizi ie material lemnos au
un regim special, în sensul c circul i se completeaz numai de cei care de in
autoriza ii, iar în cazul de fa acele avize nu sunt documente legale de provenien în
sensul c au fost ridicate de la organele silvice de c tre alte persoane juridice decât
SC ............ SRL.
Întrucât avizele nu sunt documente legale de provenien , rezult c nici
documentele emise în baza lor nu sunt legale i nu pot fi înregistrate în contabilitate.
Având în vedere prevederile legale invocate i faptul c societatea nu
de ine documente justificative legale de înregistrare în contabilitate, rezult c în mod
legal organele fiscale au respins la deducere cheltuielile în sum de ……….. lei,
drept pentru care urmeaz a se respinge ca neîntemeiat contesta ia formulat cu
privire la suma de ............, reprezentând impozit pe profit aferent anului 2009
stabilit suplimentar.
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re inut impozitul pe profit în sum
de ............, care a generat accesoriile, iar prin contesta ie nu se prezint alte
argumente privind modul de calcul al acestora, rezult c societatea datoreaz i
accesoriile în sum de ............, din care dobânzi în sum de ............ i penalit i
în sum de ............, conform principiului de drept „accesorium sequitur
principale” (accesoriul urmeaz principalul).
2. Referitor la suma de …………. lei, reprezentând ............ – TVA i
............ – accesorii aferente, stabilit suplimentar prin decizia de impunere nr.
............, înregistrat la Activitatea de inspec ie fiscal sub nr. ............, cauza
supus solu ion rii este dac societatea are dreptul la deducerea TVA aferent
achizi iei de material lemnos, în condi iile în care opera iunile nu au la baz
documente justificative emise conform legii, nerezultând provenien a legal a
materialului lemnos.
În fapt, din verific rile efectuate a rezultat c societatea a înregistrat ase
avize de înso ire primar (materiale lemnoase) i ……….. facturi, având înscrise la
furnizor SC ............ SRL ...., pentru o cantitate total de ............ lemn rotund
r inoase, în valoare total de .............
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c achizi iile s-au f cut în baza
unor documente care apar in altor societ i, respectiv c cele ase avize de înso ire
primare a materialului lemnos nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC
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............ SRL, ci de c tre alte persoane juridice, precum i faptul c o parte din avizele
de înso ire primare, facturile i chitan ele aferente au fost în realitate întocmite de
c tre administratorul S.C. ............ S.R.L..
Din investiga iile efectuate de organele fiscale rezult c avizele nr. ............
i nr. ............ fac parte din topul de avize de înso ire secundare seria ............ ridicat
de SC ............ SRL Topli a, jud. harghita la data de 07.04.2009.
De asemenea, avizul nr. ............ face parte din topul de avize secundare
seria ............ ridicat de SC ............ SRL Târgu Mure , jud. Mure .
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c aceste documente nu
constituie documente legale de provenien , iar opera iunile înscrise în acestea sunt
fictive.
.............

Consecin a fiscal a fost stabilirea suplimentar a TVA în sum de

Pentru neachitarea la scaden a TVA s-au calculat accesorii în sum de
............, din care dobânzi în sum de ............ i penalit i în sum de .............

Societatea sus ine c , dup recep ionarea materialului lemnos, societatea a
înregistrat avizele de înso ire primare în registrul de eviden a materialului lemnos i
în sistemul SUMAL, respectiv a întocmit note de intrare-recep ie pentru cantit ile de
material lemnos intrate în gestiunea societ ii i a transmis la fiecare termen de
declarare declara ia SUMAL c tre ITRSV Suceava.
Societatea sus ine c a primit i înregistrat în eviden a contabil facturile
emise de c tre SC ............ SRL pentru cantit ile de material lemnos aprovizionate,
acestea reg sindu-se în jurnalul de cump r ri i balan a contabil .
În drept, sunt aplicabile prevederile:
Art. 145 alin. 2 i art. 125^1 alin. 2 pct. 29 din Codul fiscal, unde se
precizeaz c :
ART. 145
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere
[…]
(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor
opera iuni:
a) opera iuni taxabile;
[…]”.
ART. 125^1
“Semnifica ia unor termeni i expresii
(1) În sensul prezentului titlu, termenii i expresiile de mai jos au
urm toarele semnifica ii:
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[…]
29. tax deductibil reprezint suma total a taxei datorate sau
achitate de c tre o persoan impozabil pentru achizi iile efectuate;
[…]”.
Din aceste prevederi legale rezult c o persoan impozabil are dreptul la
deducerea TVA aferent achizi iilor, numai în situa ia în care acestea sunt utilizate în
folosul opera iunilor taxabile ale firmei.
Prin tax deductibil se în elege suma total a taxei datorate sau achitate de
c tre o persoan impozabil pentru achizi iile efectuate.
Se re ine astfel c , pentru a avea dreptul la deducerea TVA, este necesar ca
achizi iile s fie reale i efectuate în folosul activit ii firmei.
În ceea ce prive te condi iile de exercitare a dreptului de deducere a TVA,
acestea sunt prev zute la art. 146 alin. 1 din Codul fiscal, unde se prevede c :
ART. 146
“Condi ii de exercitare a dreptului de deducere
(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 s u de c tre o persoan impozabil , s de in o factur
emis în conformitate cu prevederile art. 155;”.
Din textul de lege men ionat se re ine c , persoana impozabil poate avea
dreptul la deducerea TVA aferent bunurilor livrate în beneficiul s u, numai în
situa ia în care acele bunuri au fost livrate în beneficiul s u de c tre o persoan
impozabil .
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c S.C. ............ S.R.L.
a dedus TVA aferent achizi iei de material lemnos, achizi ionat în baza unor avize
de înso ire care nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC ............ SRL, ci
de al i agen i economici.
• De asemenea, Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , la art. 6 prevede
c :
ART. 6
“(1) Orice opera iune economico-financiar efectuat se consemneaz
în momentul efectu rii ei într-un document care st la baza înregistr rilor în
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr rilor în
contabilitate angajeaz r spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat i
aprobat, precum i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup caz”.
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Din acest texte de lege rezult c la baza oric rei opera iuni care a fost
efectuat trebuie s se reg sesc un document care dobânde te calitatea de document
justificativ i care va sta la baza înregistr rii opera iunilor în contabilitate.
De asemenea, se re ine c persoanele care au întocmit, vizat, aprobat i
înregistrat în contabilitate aceste documente sunt r spunz toare.
Cu privire la aplicarea dispozi iilor art. 6 alin. 2 din Legea nr. 82/1991,
republicat i ale art. 21 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor
la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea ad ugat în cazul în care documentele
justificative cuprind men iuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realit ii,
Înalta Curte de Casa ie i Justi ie – Sec iile Unite, prin Decizia nr. V din 15 ianuarie
2007, privind recursul în interesul legii, în sensul de a stabili c TVA nu poate fi
dedus i nici nu se poate diminua baza impozabil la stabilirea impozitului pe profit
în cazul în care documentele justificative cuprind men iuni incomplete sau care nu
corespund realit ii, decide c „Taxa pe valoarea ad ugat nu poate fi dedus
[…].”
Din documentele existente la dosarul contesta iei rezult c societatea a
dedus cheltuielile în sum de ............ privind achizi ionarea de materiale lemnoase,
pe baz de documente care nu au calitatea de document justificativ, dup cum
urmeaz :
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ mc lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ mc lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase;
- avizul nr. ............ pentru cantitatea de ............ lemn rotund r inoase.
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c achizi iile s-au f cut în baza
unor documente care apar in altor societ i, respectiv c cele ase avize de înso ire
primar a materialului lemnos nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC
............ SRL, ci de c tre alte persoane juridice, precum i faptul c o parte din avizele
de înso ire primar, facturile i chitan ele aferente au fost în realitate întocmite de c tre
administratorul S.C. ............ S.R.L..
Din investiga iile efectuate de organele fiscale rezult c avizele nr. ............
i nr. ............ fac parte din topul de avize de înso ire secundare seria ............ ridicat
de SC ............ SRL Topli a, jud. harghita la data de 07.04.2009.
De asemenea, avizul nr. ............ face parte din topul de avize secundare
seria ............ ridicat de SC ............ SRL Târgu Mure , jud. Mure .
În urma verific rilor efectuate, s-a constatat c aceste documente nu
constituie documente legale de provenien , iar opera iunile înscrise în acestea sunt
fictive, deci nu corespund cu realitatea.
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Rezult c în mod legal organele fiscale au considerat c documentele
aferente achizi iilor de lemn rotund r inoase de la SC ............ SRL în anul 2009,
înregistrate de societate, nu constituie documente legale de provenien , iar
opera iunile înscrise în acestea sunt fictive.
• Sunt aplicabile în acest sens prevederile Legii nr. 46/2008, modificat , privind
Codul silvic, unde, la art. 68 alin. 1, art. 72 alin. 1 i art. 73 se precizeaz c :
ART. 68
“(1) Materialele lemnoase, indiferent de provenien a lor, se transport
numai înso ite de documente specifice de transport, din care s rezulte cu
certitudine legalitatea provenien ei acestora”.
ART. 72
“(1) Se interzic primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul i
comercializarea materialelor lemnoase f r documente specifice de transport ale
acestora sau cu documente din care nu rezult cu certitudine provenien a legal
a acestora”.
ART. 73
“Normele referitoare la provenien a, circula ia i comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spa iilor de depozitare a materialelor
lemnoase i al instala iilor de prelucrat lemn rotund se stabilesc prin hot râre a
Guvernului, la propunerea autorit ii publice centrale care r spunde de
silvicultur ”.
• În ceea ce prive te regimul de utilizare a avizelor de achizi ie material lemnos,
sunt aplicabile prevederile art. 2 i ale anexei 1 din HG nr. 996 din 27 august 2008
pentru aprobarea Normelor referitoare la provenien a, circula ia i comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spa iilor de depozitare a materialelor lemnoase i
al instala iilor de prelucrat lemn rotund, unde se stipuleaz c :
ART. 2
„Înc lcarea prevederilor prezentei hot râri atrage, dup caz,
r spunderea civil , contraven ional sau penal a persoanei vinovate, potrivit
reglement rilor legale în vigoare”.
“ANEXA 1
NORME referitoare la provenien a, circula ia i comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spa iilor de depozitare a materialelor
lemnoase i al instala iilor de prelucrat lemn rotund
[…]
ART. 2
În sensul prezentelor norme, termenii i expresiile de mai jos au
urm toarele semnifica ii:
[…]
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c) document de provenien - document care certific localizarea sursei
de unde au fost ob inute materialele lemnoase;
[…]
e) aviz de înso ire - document care înso e te materialul lemnos, cu
scopul de a atesta provenien a legal a acestora, pe perioada transportului i/sau
pe perioada depozit rii;
[…]”.
ART. 3
“(1) Documentele de provenien a materialelor lemnoase sunt: actul
de punere în valoare, avizul de înso ire, declara ia vamal de import,
documentele intracomunitare, registrul de intr ri-ie iri material lemnos.
(2) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este
documentul de provenien
a materialelor lemnoase rezultate din masa
lemnoas pe picior inventariat sau marcat i autorizat spre exploatare. APVul este un document tehnico-economic care con ine rezultatele evalu rii
cantitative, calitative i valorice, precum i localizarea, conform normelor
tehnice silvice pentru amenajarea p durilor, a masei lemnoase destinate
exploat rii. APV-ul se întocme te conform normelor tehnice silvice pentru
evaluarea masei lemnoase destinate comercializ rii i se înregistreaz în
registrul APV de c tre ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare.
[…]
(5) AVP-ul nu constituie document de provenien dac acesta nu a
fost autorizat spre exploatare.
[…]
(7) Avizul de înso ire este i document de provenien numai atunci
când în baza lui se emite alt aviz de înso ire, i anume:
[….]
b) la achizi ionarea materialelor lemnoase de c tre achizitori;”
ART. 4
“(1) Documentul de înso ire a materialelor lemnoase, altele decât
cherestelele, este avizul de înso ire primar.
(2) Documentul de înso ire pentru cherestele este avizul de înso ire
secundar.
(3) Con inutul i modelul formularelor de aviz de înso ire prev zute la
alin. (1) i (2) sunt reglementate în anexele nr. 1 i 2.
(4) Originalul avizelor de înso ire prev zute la alin. (1) i (2) exemplarul 1 - înso e te obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv
al cherestelelor.
[…]
(7) Avizele de înso ire prev zute la alin. (1) i (2) se elibereaz pentru
fiecare mijloc de transport în parte.
[…]
(11) Avizele de înso ire se completeaz dup cum urmeaz :

Pagina: 18

[…]
b) în cazul vânz rii materialelor lemnoase, expeditorul este persoana
vânz toare, iar destinatarul este persoana cump r toare:[…]”.
ART. 5
„Avizele de înso ire prev zute la art. 4 alin. (1) i (2) sunt documente
cu regim special i sunt prev zute cu elemente de securizare specifice.[…]”.
ART. 8
„(1) Compania Na ional "Imprimeria Na ional " - S.A. asigur
suportul financiar i logistic pentru tip rirea i distribuirea în condi iile legii a
formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare
prev zute la art. 5.
[…]
(9) Formularele documentelor de înso ire a materialelor lemnoase nu
sunt transmisibile i se utilizeaz numai de c tre operatorul economic care le-a
solicitat i c ruia i-au fost distribuite.
(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor
SUMAL, iar distribu ia i utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile
teritoriale ale autorit ii publice centrale care r spunde de silvicultur , acord ce
poate fi suspendat sau retras.
[…]”.
ART. 15
„Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea
materialelor lemnoase de c tre de in torii depozitelor, ai altor spa ii destinate
depozit rii temporare sau ai instala iilor de prelucrare a lemnului, dac
materialele lemnoase nu sunt înso ite de avize de înso ire ori de documentele
echivalente avizului de înso ire stabilite în prezentele norme, dup caz”.
Din textele de lege citate mai sus rezult c actul de punere în valoare,
avizul de înso ire sunt documente de provenien a materialelor lemnoase.
APV-ul se întocme te conform normelor tehnice silvice i nu constituie
îns document de provenien dac acesta nu a fost autorizat spre exploatare.
Totodat , se re ine c avizele de înso ire prev zute la art. 4 alin. (1) i (2)
din HG nr. 996/2008 sunt documente cu regim special i sunt prev zute cu elemente
de securizare specifice, Compania Na ional "Imprimeria Na ional " - S.A. asigurând
suportul financiar i logistic pentru tip rirea i distribuirea în condi iile legii a
formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare.
De asemenea, se precizeaz în mod clar c formularele documentelor de
înso ire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile i se utilizeaz numai de c tre
operatorul economic care le-a solicitat i c ruia i-au fost distribuite. În situa ia în care
de in torul depozitului nu de ine avize de înso ire conform legii, nu are dreptul de a
primi, depozita, prelucra sau comercializa materialele lemnoase.
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• În ceea ce prive te sistemul SUMAL i formularul APV, actul normativ mai
sus men ionat prevede c :
ART. 3
“Constituie contraven ii urm toarele fapte:
a) neutilizarea sistemului informa ional integrat de urm rire a
materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, de c tre persoanele
prev zute la art. 20 alin. (2) din norme;
ART. 20
“(1) Autoritatea public central care r spunde de silvicultur asigur
realizarea i func ionarea SUMAL.
(2) Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru:
a) ocoalele silvice;
b) operatorii economici care exploateaz , prelucreaz , depoziteaz sau
comercializeaz materiale lemnoase.
(3) Softul SUMAL se pune la dispozi ie în mod gratuit utilizatorilor
prev zu i la alin. (2) de c tre autoritatea public central care r spunde de
silvicultur .
(4) Actele de punere în valoare, autoriza iile de exploatare i actele de
reprimire a partizilor se genereaz în sistemul SUMAL.
(5) Masa lemnoas i materialele lemnoase care nu sunt înregistrate i
pentru care nu se introduc documente în sistemul SUMAL sunt considerate f r
provenien legal .
(6) Partizile autorizate anterior intr rii în vigoare a prezentelor norme
i nereprimite pân la data intr rii în vigoare a acestora se introduc în SUMAL.
(7) Func ionarea SUMAL este asigurat de autoritatea public
central care r spunde de silvicultur .
(8) Organizarea i func ionarea SUMAL i obliga iile operatorilor
economici se stabilesc conform metodologiei care se aprob prin ordin al
conduc torului autorit ii publice centrale care r spunde de silvicultur , în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme”.
Din aceste prevederi rezult c SUMAL este sistemul informa ional
integrat de urm rire a materialelor lemnoase, utilizarea sa fiind obligatorie pentru
operatorii economici care exploateaz , prelucreaz , depoziteaz sau comercializeaz
materiale lemnoase.
Actul de punere în valoare este generat de acest program, iar masa
lemnoas i materialele lemnoase care nu sunt înregistrate i pentru care nu se
introduc documente în sistemul SUMAL sunt considerate f r provenien legal .
Din prevederile legale men ionate mai sus se re ine c exist o leg tur
între APV-uri, avizele de înso ire a m rfurilor i sistemul SUMAL, în sensul c
avizele trebuie s cuprind datele existente în APV-uri, iar toat mi carea de material
lemnos din APV-uri i avize se opereaz în mod obligatoriu în sistemul SUMAL.
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Coroborând prevederile referitoare la primirea, depozitarea, prelucrarea,
transportul i comercializarea materialelor lemnoase cu prevederile în materie fiscal
i contabil , rezult c primirea de material lemons în baza unor documente din care
nu rezult provenien a legal a acestora este interzis , societatea neavând dreptul la
deducerea cheltuielilor efectuate în baza documentelor respective.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c S.C. ............ S.R.L.
a dedus TVA aferent achizi iei de material lemnos, achizi ionat în baza unor avize
de înso ire care nu au fost ridicate de la organele silvice de c tre SC ............ SRL, ci
de al i agen i economici.
Deoarece avizele au fost ridicate de c tre alte societ i decât cele care au
comercializat materialul lemnos, rezult c avizele pe care le de ine S.C. ............
S.R.L. nu reprezint documente legale de provenien a materialului lemnos.
Prin urmare, rezult c societatea nu de ine documente legale prin care s
fac dovada c opera iunile de achizi ie material lemnos sunt legale.A a dup cum
rezult din dosarul contesta iei, documentele pe care le de ine societatea nu au rolul
de documente justificative, în baza c rora s se înregistreze opera iunile de achizi ie a
materialului lemnos în contabilitate.
Deoarece societatea nu de ine documente justificative, din punct de vedere
fiscal nu are dreptul la deducerea TVA aferent acelor achizi ii, întrucât opera iunile
nu au la baz documente legale de provenien .
Întrucât avizele de înso ire nu apar in societ ii înscrise în factur la rubrica
„furnizor”, rezult c opera iunile nu sunt reale, deci nu se poate considera c
bunurile provin de la o persoan impozabil pl titoare de TVA, astfel c S.C. ............
S.R.L. nu are dreptul la deducerea TVA, nefiind îndeplinite condi iile privind
deducerea TVA, prev zute la art. 146 alin. 1 lit. a din Codul fiscal.
În ceea ce prive te sus inerea petentei c , în ceea ce prive te TVA, a
aplicat conform prevederilor legale m surile de simplificare, f când înregistrarea
contabil 4426=4427 i c în mod eronat organele fiscale au considerat c datoreaz
TVA bugetului de stat, preciz m c afirma ia petentei nu poate fi re inut în
solu ionarea favorabil a contesta iei întrucât, în cazul de fa , aceasta nu are dreptul
de a- i exercita dreptul de deducere a TVA.
•
Sunt aplicabile prevederile art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, unde se prevede c :
ART. 160
“M suri de simplificare
(1) Furnizorii i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev zute la alin. (2)
au obliga ia s aplice m surile de simplificare prev zute de prezentul articol.
Condi ia obligatorie pentru aplicarea m surilor de simplificare este ca atât
furnizorul, cât i beneficiarul s fie înregistra i în scopuri de TVA, conform art.
153.
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(2) Bunurile i serviciile pentru livrarea sau prestarea c rora se aplic
m surile de simplificare sunt:
[…]
c) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.
(3) Pe facturile emise pentru livr rile de bunuri prev zute la alin. (2)
furnizorii sunt obliga i s înscrie men iunea "taxare invers ", f r s înscrie
taxa aferent . Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa
aferent , pe care o eviden iaz atât ca tax colectat , cât i ca tax deductibil în
decontul de tax . Pentru opera iunile supuse m surilor de simplificare nu se
face plata taxei între furnizor i beneficiar.
[…]
(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât
furnizorii/prestatorii, cât i beneficiarii. În situa ia în care furnizorul/prestatorul
nu a men ionat "taxare invers " în facturile emise pentru bunurile/serviciile
care se încadreaz la alin. (2), beneficiarul este obligat s aplice taxare invers ,
s nu fac plata taxei c tre furnizor/prestator, s înscrie din proprie ini iativ
men iunea "taxare invers " în factur i s îndeplineasc obliga iile prev zute
la alin. (3)”.
Din aceste prevederi legale se re ine c , pentru livrarea de mas lemnoas
i materiale lemnoase se aplic taxarea invers , iar persoana obligat la plata taxei
este beneficiarul opera iunii.
De asemenea, din textele de lege citate rezult c beneficiarii vor înscrie
taxa aferent , pe care o eviden iaz atât ca tax colectat , cât i ca tax deductibil în
decontul de tax , iar r spunz tori de aplicarea acestor prevederi legale sunt atât
furnizorii, cât i beneficiarii.
•
Totodat , la pct. 82 alin. 1-4 din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004,
se stipuleaz c :
“Norme metodologice:
82. (1) Condi ia obligatorie prev zut la art. 160 alin. (1) din Codul
fiscal, pentru aplicarea m surilor de simplificare, respectiv a tax rii inverse, este
c atât furnizorul/prestatorul, cât i beneficiarul s fie persoane înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, i opera iunea în cauz s fie
taxabil . M surile de simplificare se aplic numai pentru opera iuni realizate în
interiorul rii astfel cum este definit la art. 125^2 din Codul fiscal.
(2) Bunurile care se încadreaz în categoria material lemnos,
prev zute la art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, sunt masa lemnoas pe
picior, precum i materialul lemnos stabilit prin ordin al ministrului economiei
i finan elor.
(3) În cazul livr rilor/prest rilor, prev zute la art. 160 alin. (2) din
Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii/prestatorii emit
facturi f r tax i înscriu în factur men iunea "taxare invers ". Taxa se
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calculeaz de c tre beneficiar i se înscrie în facturi i în jurnalul pentru
cump r ri, fiind preluat atât ca tax colectat , cât i ca tax deductibil în
decontul de tax . Contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale
4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
(4) Înregistrarea contabil 4426 = 4427 la cump r tor este denumit
autolichidarea taxei pe valoarea ad ugat , colectarea taxei pe valoarea ad ugat
la nivelul taxei deductibile este asimilat cu plata taxei c tre furnizor/prestator.
Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situa ii în care se
aplic taxare invers ”.
Din textele de lege citate rezult c , în cazul livr rilor de bunuri prev zute
la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, furnizorii emit facturi f r tax i înscriu în
aceste facturi o men iune referitoare la faptul c au aplicat taxarea invers . Taxa se
calculeaz de c tre beneficiar i se înscrie în facturi i în jurnalul pentru cump r ri,
fiind preluat atât ca tax colectat , cât i ca tax deductibil în decontul de tax .
Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei
fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
Analizând textele de lege citate mai sus, se re ine c beneficiarul livr rii de
mas lemnoas i materiale lemnoase este cel care are obliga ia de a colecta TVA în
numele furnizorului s u.
Sus inerea petentei c , în cazul de fa se aplic precedeul tax rii inverse i
c organele fiscale în mod nelegal au procedat la colectarea TVA, nu poate fi
re inut , întrucât din prevederile legale men ionate rezult c pentru intr rile de
materiale lemnoase i mas lemnoas se colecteaz TVA de c tre beneficiarul
opera iunii, neavând obliga ia pl ii acesteia c tre furnizor.
De asemerea, se re ine c beneficiarul are obliga ia s colecteze TVA la
momentul exigibilit ii opera iunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.
În ceea ce prive te exercitarea dreptului de deducere a TVA, beneficiarii au
dreptul la deducerea acesteia în limitele i în condi iile prev zute de lege, iar
r spunz tori de aplicarea prevederilor privind aplicarea m surilor simplificate sunt
atât furnizorii, cât i beneficiarii.
A a cum am demonstrat la acest cap t cerere, societatea nu are dreptul la
deducerea taxei aferent achizi iilor, întrucât nu sunt îndeplinite condi iile de
exercitare a acestui drept.
Având în vedere prevederile legale invocate i faptul c societatea nu
de ine documente justificative legale de înregistrare în contabilitate, rezult c în mod
legal organele fiscale au respins la deducere TVA aferent achizi iilor în sum de
………… lei, drept pentru care urmeaz a se respinge ca neîntemeiat contesta ia
formulat cu privire la suma de ............, reprezentând TVA.
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re inut TVA în sum de ............,
care a generat accesoriile, iar prin contesta ie nu se prezint alte argumente privind
modul de calcul al acestora, rezult c societatea datoreaz i accesoriile în sum
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de ............, din care dobânzi în sum de ............ i penalit i în sum de ............,
conform principiului de drept „accesorium sequitur principale” (accesoriul
urmeaz principalul).
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor legale invocate i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , se:
DECIDE:
Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de S.C. ............
S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ............, înregistrat la Activitatea de inspec ie
fiscal sub nr. ............, , cu privire la suma de ............, reprezentând:
• ............ – impozit pe profit;
• ............ – accesorii aferente impozitului de profit;
• ............ – TVA;
• ............ – accesorii aferente TVA.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni
de la data com unic rii, conform procedurii legale.
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