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   DECIZIA NR. 93 

din 10.09.2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. ..... S.A. din localitatea ....., jude�ul .....,  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 29.07.2009  

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... prin adresa nr. .....din 28.07.2009, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub nr. 
.....din 29.07.2009, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. ..... S.A. din 
localitatea ....., ....., jude�ul ...... 

S.C. ..... S.A. contest� urm�toarele: 
- Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 

19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 
25.06.2009; 

- Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 25.06.2009, privind suma de 
.....lei, reprezentând: 

-  .....lei impozit pe profit; 
-    .....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ..... lei T.V.A.; 
- ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�; 
-   ..... lei v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu 

handicap neîncadrate; 
-   .....lei major�ri de întârziere aferente v�rs�mintelor de la 

persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate. 
 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ..... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la 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 la art. 
205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. S.C. ..... S.A. prin cererea formulat� precizeaz� c� în ceea 
ce prive�te impozitul pe profit în sum� de .....lei �i major�rile de întârziere 
aferente de .....lei, cheltuielile pe care organul fiscal le consider� de natura 
imobiliz�rilor corporale sunt de fapt cheltuieli de repara�ii, între�inere �i 
asigurare a climatului necesar func�ion�rii utilajelor în condi�ii optime �i 
respectiv de optimizare a produc�iei cu ob�inerea calit��ii corespunz�toare, 
precum �i cheltuieli cu ambalajele (cherestea de brad din care s-au 
confec�ionat pale�i necesari livr�rilor de fire în cutii pe container sau în 
autocamioane TIR în situa�iile de grupaj cu alte m�rfuri).  

De asemenea, precizeaz� c� în cazul repara�iilor nu s-a 
modificat valoarea construc�iilor, acestea fiind efectuate pentru a men�ine 
starea minim� ce poate asigura desf��urarea produc�iei. 

 
Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei �i 

major�rile de întârziere aferente de ..... lei, societatea sus�ine c� articolele de 
lege men�ionate de organele de control nu se aplic� în cazul în spe��. 
Opera�iunile de export efectuate prin intermediul societ��ilor .....S.R.L. �i S.C. 
.....S.R.L. au ca temei legal urm�toarele acte normative: 

- pentru perioada septembrie 2006 – decembrie 2006 sunt 
aplicabile prevederile art. 143 alin. (1) lit. a), c) �i p) din Legea nr. 571/2003, 
precum �i art. 4 din Ordinul nr. 1.846/2003; 

- pentru perioada ianuarie 2007 – martie 2009, prevederile 
legale care justific� scutirea de TVA sunt: art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul 
fiscal, art. 6 din OMFP nr. 2222/2006, art. 6 �i 13 din OMFP nr. 2421/2007. 

Contestatoarea precizeaz� c� a�a cum reiese din Ordinul nr. 
1846/2003, art. 4, OMFP nr. 2222/2006, art. 6, �i OMFP nr. 2421/2007, art. 6, 
pe DVE se înscrie doar produsul final �i nu toate materialele �i serviciile 
înglobate în acesta, astfel încât observa�ia organului de inspec�ie c� pe DVE nu 
se g�sesc fire, ci �es�turi sau confec�ii, este nejustificat�. 

 
Cu privire la calcularea �i obligarea la plata v�rs�mintelor de la 

persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate în sum� de ..... lei �i 
major�ri de întârziere de .....lei, contestatoarea consider� c� organul de 
inspec�ie fiscal� î�i dep��e�te atribu�iile de serviciu, deoarece în baza Legii nr. 
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448/2006, art. 77 alin. (5), „Monitorizarea �i controlul respect�rii prevederilor 
alin. (2) �i (3) se face de c�tre Inspec�ia Muncii”. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..... din 19.06.2009, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 25.06.2009, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
19.06.2009, înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
25.06.2009, organele de control au stabilit c� S.C. ..... S.A. datoreaz� 
bugetului se stat suma de .....lei, reprezentând: 

-  .....lei impozit pe profit; 
-    .....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ..... lei T.V.A.; 
- ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�; 
-   ..... lei v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu 

handicap neîncadrate; 
-   .....lei major�ri de întârziere aferente v�rs�mintelor de la 

persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate. 
Organele de control au constatat c� în perioada verificat�, 

01.07.2006 – 31.03.2009, societatea a înregistrat prin conturile 6028 �i 628 
cheltuieli de exploatare în sum� total� de .....lei, reprezentând contravaloare 
tâmpl�rie PVC, tâmpl�rie aluminiu, diverse materiale de construc�ii (ciment, 
gresie, adezivi, o�el beton, vat� mineral�, tabl� zincat� etc.) �i lucr�ri de 
construc�ii contractate cu firme specializate, în scopul îmbun�t��irii 
parametrilor tehnici ini�iali ai sediului administrativ �i a altor construc�ii 
de�inute în proprietate, f�r� ca aceste cheltuieli s� fie eviden�iate în mod 
corespunz�tor �i prin conturile de imobiliz�ri corporale, respectiv f�r� a se 
efectua înregistrarea contabil� 231 = 722, pentru a nu se denatura rezultatele 
din activitatea de exploatare �i din celelalte activit��i, dup� cum urmeaz�: 

- în anul 2006 în sum� de .....lei, cu un impozit pe profit 
suplimentar de ..... lei; 

- în anul 2007 în sum� de .....lei, cu un impozit pe profit 
suplimentar de .....lei; 

- în anul 2008 în sum� de ..... lei, cu un impozit pe profit 
suplimentar de ..... lei. 

Organele de control invoc� prevederile art. 19 alin. 1 �i art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i prevederile art. 4 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 
15/1994. 

În urma verific�rii efectuate s-a stabilit o baz� de calcul 
suplimentar� de .....lei, cu un impozit pe profit suplimentar de .....lei. 
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Pentru neplata impozitului pe profit stabilit suplimentar, 
organele de control au calculat major�ri de întârziere de .....lei.  

a) În leg�tur� cu taxa pe valoarea ad�ugat�, organele de 
control au constatat c� în perioada septembrie 2006 – decembrie 2006 
societatea verificat� a eviden�iat în contabilitate �i în jurnalul de TVA pentru 
vânz�ri un num�r de 40 de facturi fiscale c�tre mai mul�i parteneri interni �i 
externi, f�r� TVA, la rubrica TVA având men�iunea „0” �i nu „scutit cu drept 
de deducere”, conform prevederilor legale, f�r� nici o argumentare legal� din 
partea conducerii societ��ii. 

Organele de control au constatat c� pentru un num�r de 28 de 
facturi, privind S.C. ..... S.R.L. ..... �i S.C. ..... S.R.L. ....., ambele persoane 
juridice române �i .....– SUA, în valoare de .....lei, nu se justific� exportul 
(direct sau prin comision) �i nici scutirea de TVA conform prevederilor legale 
în vigoare prin documente legale, cu urm�toarele men�iuni: 

a. 1) -  în ceea ce prive�te societatea ..... S.R.L. ..... 
 - are la baz� Contractul de comision nr. .....03.01.2006, unde la 

pct. II art. 1 se face men�iunea c� „Obiectul contractului îl constituie facilitarea 
sau/�i executarea de c�tre comisionar pentru comitent a exportului produselor 
sale specificate prin anexe la contract c�tre to�i clien�ii identifica�i de c�tre 
comisionar �i care cuprind descrierea �i individualizarea acestora, cantit��ile, 
pre�urile, termenele de livrare �i valorile cum sunt negociate de c�tre p�r�i”; 

- facturile fiscale (interne) sunt emise c�tre S.C. ..... S.R.L. ..... 
�i fac obiectul livr�rii c�tre aceasta de c�tre S.C. ..... S.A. ..... a produselor sale, 
respectiv fire de in sau cânep� în diverse sortimente �i categorii; 

- conform pct. VII art. 11 din contract „firele vor fi livrate ex 
works comisionarului, care le va exporta”; 

- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat pe facturi; 

- anexele 15 – 43 prezint� în copie un num�r de 10 DVE 
(privind ..... S.R.L. – .....USA), care au anexate 9 documente de transport 
interna�ional (cu excep�ia DVE nr. .....) �i a unui num�r de 10 documente 
anexate la DVE, denumite „Specifica�ia m�rfurilor v�muite”; 

- atât în DVE men�ionate, cât �i în documentele de transport 
interna�ional apar specificate diverse cantit��i �i sortimente de confec�ii textile 
(pantaloni sport din cânep�, articole pentru acoperit capul, înc�l��minte din 
cânep�, c�m��i din cânep� etc.) care nu sunt produse de S.C. ..... S.A. ..... �i nu 
fac obiectul contractului de comision nr. 18. 

- celelalte 10 anexe la DVE, denumite „Specifica�ia m�rfurilor 
v�muite”, nu sunt de natur� s� dovedeasc� realizarea opera�iunilor deoarece în 
acestea sunt specificate alte produse exportate decât cele specificate în DVE. 

 
a. 2) -  în ceea ce prive�te societatea ..... S.R.L. .....: 
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- rela�ia are la baz� Contractul .....12.09.2005, unde, la punctul I 
– Obiectul contractului, alin. 1, se face men�iunea c� S.C. ..... S.A. va executa 
pentru export fire 100% cânep�, in sau amestec �i le va livra exportatorului, 
respectiv firmei S.C. ..... S.R.L. ..... �i fac obiectul livr�rii c�tre aceasta de c�tre 
S.C. ..... S.A. .....; 

- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat în facturi; 

- în anexele 45 – 53 se prezint� în copie un num�r de 9 DVE, 
f�r� nici o specifica�ie sau alt� anex�, în care (cu o singur� excep�ie, respectiv 
DVE din anexa 46, în care sunt înscrise diverse cantit��i �i sortimente de fire 
de cânep� �i in care fac obiectul contractului de export) apar specificate 
diverse cantit��i de �es�tur� din cânep� sau alte confec�ii din cânep�, care nu 
sunt produse de S.C. ..... S.A. ..... �i nu fac obiectul contractului prezentat în 
anexa nr. 44; 

- DVE men�ionate nu sunt cuprinse în anexa nr. 7 col. 8 �i 9 
deoarece sortimentele �i cantit��ile specificate nu au putut fi identificate cu 
facturile fiscale interne emise de S.C. ..... S.A.. 

 
 a. 3) -  în ceea ce prive�te societatea .....SUA: 
- facturile fiscale sunt emise c�tre .....SUA �i fac obiectul 

livr�rii c�tre aceast� firm� de c�tre S.C. ..... S.A. ..... a produselor sale finite, 
respectiv a unor cantit��i de fire de in sau cânep� în diverse sortimente �i 
categorii; 

- pentru justificarea exportului (direct) �i a scutirii de TVA nu   
s-au prezentat documente conform prevederilor legale (factur� extern�, DVE); 

 
a. 4) -  pentru cele 28 de facturi (emise pe rela�ia cu S.C. ..... 

S.R.L. ....., S.C. ..... S.R.L. ..... �i .....SUA), în valoare de .....lei, pentru care nu 
se justific� exportul (direct sau în comision) �i în consecin�� nu se justific� 
scutirea de TVA, S.C. ..... S.A. ..... nu a colectat, nu a men�ionat în jurnalele de 
TVA pentru vânz�ri, nu a inclus în deconturile de TVA �i nu a eviden�iat în 
contabilitatea proprie TVA colectat� în sum� de ..... lei. 

 
b) În perioada ianuarie 2007 – martie 2009, S.C. ..... S.A. 

emite �i eviden�iaz� în contabilitatea proprie �i în jurnalul TVA pentru vânz�ri 
un num�r de 183 de facturi c�tre mai mul�i parteneri interni, externi �i 
intracomunitari f�r� TVA (la rubrica TVA având men�iunea „0” �i nu „scutit 
cu drept de deducere” sau alt� men�iune, conform prevederilor legale), f�r� 
nici o argumentare legal� din partea conducerii operative a societ��ii (director 
general, director economic), care la solicitarea organelor de inspec�ie fiscal� 
prin notele explicative r�spund generic, evaziv, f�r� s� r�spund� concret �i 
direct la întrebarea nr. 1.  
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Organele de inspec�ia au constatat c� pentru un num�r de 91 
facturi (emise pe rela�ia S.C. ..... S.R.L. �i S.C. ..... S.R.L. ....., ambele persoane 
juridice române), în valoare total� de ..... lei, nu se justific� exportul direct �i 
nici scutirea de TVA. 

În vederea sus�inerii punctului de vedere societatea a prezentat 
o serie de documente, ce au fost considerate de inspec�ie ca nerelevante în 
spe��, dup� cum urmeaz�: 

b. 1) – în ceea ce prive�te S.C. ..... S.R.L. .....: 
- contract de comision nr. .....28.01.2007, la pct. II art. 1, se face 

men�iunea c� „Obiectul contractului îl constituie facilitatea sau/�i executarea 
de c�tre comisionar pentru comitent a exportului produselor sale specificate 
prin anexe la contract c�tre to�i clien�ii identifica�i de c�tre comisar �i care 
cuprind descrierea �i individualizarea acestora, cantit��ile, pre�urile, termenele 
de livrare �i valorile cum sunt negociate de c�tre p�r�i”, valabil pentru perioada 
01.01.2007 – 31.01.2008; 

- contract de vânzare-cump�rare nr. .....04.02.2008 valabil 
pentru perioada 01.02.2008 – 01.08.2008, a c�rui efect este faptul c� livrarea 
firelor textile este cuprins� în sfera opera�iunilor taxabile; 

- facturile fiscale sunt emise c�tre S.C. ..... S.R.L. ..... �i fac 
obiectul livr�rii c�tre acesta de c�tre S.C. ..... S.A. ..... a produselor sale, 
respectiv fire de in sau cânep� în diverse sortimente �i categorii; 

- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat pe facturi; 

- anexele 56 �i 73 prezint� în copie un num�r de 18 DVE (emise 
pe rela�ia ..... S.R.L. – .....USA), care nu sunt cuprinse în anexa nr. 8, deoarece 
au specificate diverse cantit��i �i sortimente de confec�ii textile (pantaloni sport 
din cânep�, articole pentru acoperit capul, înc�l��minte de cânep�, c�m��i etc.), 
care nu sunt produse de S.C. ..... S.A. .....  �i nu fac obiectul contractului de 
comision nr.....; 

- anexele nr. 74 – 89 prezint� în copie un num�r de 16 
documente de transport interna�ional AW (emise pe rela�ia ..... S.R.L. – 
.....USA, cu specificarea transport�rii unor cantit��i de textile), care au anexate 
fiecare câte o fi�� de consum, purtând antetul �i confirmarea societ��ii ..... 
S.R.L. în care sunt specificate consumuri de fire pentru diverse confec�ii textile 
în cantit��i care adunate nu coincid cu cantit��ile men�ionate în documentele 
AW la care sunt anexate; 

 
b. 2) – în ceea ce prive�te S.C. ..... S.R.L. .....: 
- contractul din 08.01.2007 – la punctul I – Obiectul 

contractului se face men�iunea c� „S.C. ..... S.A va executa pentru export, cu 
destina�ia .....SUA fire 100 % cânep�, in sau amestec �i le va livra 
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exportatorului, respectiv societ��ii ..... S.R.L. ..... care le va exporta c�tre firma 
.....SUA sub form� de fire sau încorporate în �es�turi �i/sau confec�ii”; 

- facturile fiscale (interne) sunt emise c�tre S.C. ..... S.R.L. ..... 
�i fac obiectul livr�rii c�tre aceasta de c�tre S.C. ..... S.A. ..... a produselor sale 
finite, respectiv cantit��i de fire de in sau cânep� în diverse sortimente �i 
categorii; 

- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat pe facturi; 

- anexele 91 prezint� în copie centralizatorul normelor de 
consum, purtând antetul �i confirmarea societ��ii ..... S.R.L., în care sunt 
specificate consumuri de fire pentru diverse confec�ii textile, la care sunt 
anexate un num�r de 29 DVE (emise pe rela�ia S.C. ..... S.R.L. ..... – .....USA), 
f�r� nici o specifica�ie sau alt� anex�, în care apar specificate cantit��i de 
�es�tur� din cânep� sau alte confec�ii din cânep�, care nu sunt produse de S.C. 
..... S.A. .....; 

- DVE men�ionate nu sunt cuprinse în anexa nr. 8 col 9, 
deoarece nu au relevan��, chiar dac� ar fi avut sortimentele �i respectiv 
cantit��ile specificate nu au putut fi identificate cu facturile fiscale interne 
emise de S.C. ..... S.A.; 

b. 3) – pentru cele 91 de facturi (emise pe rela�ia S.C. ..... 
S.RL. ..... �i S.C. ..... S.R.L. .....), în valoare de ..... lei, pentru care nu se 
justific� exportul direct �i în consecin�� nu se justific� scutirea de TVA, S.C. 
..... S.A. ..... nu a colectat, nu a men�ionat în jurnalele de TVA pentru vânz�ri, 
nu a inclus în deconturile de TVA �i nu a eviden�iat în contabilitatea proprie 
TVA de colectat în sum� de .....lei. 

 Organele de control precizeaz� c� pentru cele 28 de facturi 
men�ionate la „Motivele de fapt” lit. a) nu au fost respectate prevederile art. 
143 alin. (1) lit. a) �i alin. 2) din Legea nr. 571/2003, art. 2 alin. (1), (2), (3) din 
Instruc�iunile de aplicare a scutirilor de TVA pentru exporturi �i alte opera�iuni 
similare, pentru transportul interna�ional de bunuri, prev�zute la art. 143 alin. 
(1) �i art. 144 alin. (1) din Codul fiscal, aprobate prin Ordinul nr. 1846 din 
22.12.2003. 

Pentru cele 91 de facturi men�ionate la „Motivele de fapt” lit. b) 
s-a constat c� nu au fost respectate prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) �i alin. 
(3) din Legea nr. 571/2003, art. 12 alin. (1) �i (2) din Instruc�iunile de aplicare 
a scutirilor de TVA pentru opera�iunile prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. a) �i 
art. 144 alin. (2) �i art. 1441 din Codul fiscal, aprobate prin Ordinul nr. 2222 
din 22.12.2006. 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit o baz� de calcul 
suplimentar� pentru TVA în sum� de .....lei �i o tax� pe valoarea ad�ugat� de 
..... lei. 
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Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar s-au calculat major�ri de întârziere de ..... lei. 

 
În urma verific�rii v�rs�mintelor pentru persoane cu 

handicap neangajate pentru perioada ianuarie 2007 – decembrie 2008, 
organele de control au stabilit suplimentar suma de ..... lei. 

Organele de control au constatat c� în perioada ianuarie 2007 – 
mai 2008 societatea nu a respectat prevederile art. 77 alin. (2) �i (3) din Legea 
nr. 448/2006, având obliga�ia s� calculeze �i s� pl�teasc� la bugetul de stat 
contribu�ii lunare privind v�rs�mintele pentru persoanele cu handicap 
neangajate în sum� de ..... lei. 

Pentru neplata acestei obliga�ii, s-au calculat major�ri de 
întârziere de .....lei. 

S-a stabilit c� nu au fost respectate prevederile art. 77 alin. (2) 
�i (3) din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

�i  având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de .....lei, reprezentând .....lei impozit pe 

profit �i .....lei accesorii aferente, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... este învestit� s� analizeze dac� cheltuielile efectuate în sum� 
de .....lei au avut ca scop modernizarea �i îmbun�t��irea parametrilor 
tehnici ini�iali, care se includ în valoarea mijloacelor fixe �i care se 
recupereaz� treptat pe calea amortiz�rii, sau au reprezentat lucr�ri cu 
repara�iile mijloacelor fixe, care au avut ca scop restabilirea st�rii tehnice 
ini�iale prin înlocuirea componentelor uzate, care se recupereaz� prin 
includerea în cheltuielile de exploatare integral, la momentul efectu�rii. 

 
În fapt, în perioada 01.07.2006 – 31.03.2009, societatea a 

înregistrat cheltuieli de exploatare în sum� total� de .....lei, reprezentând 
contravaloare tâmpl�rie PVC, tâmpl�rie aluminiu, diverse materiale de 
construc�ii (ciment, gresie, adezivi, o�el beton, vat� mineral�, tabl� zincat� etc.) 
�i lucr�ri de construc�ii contractate cu firme specializate, în scopul 
îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali ai sediului administrativ �i al altor 
construc�ii de�inute în proprietate. 

Contestatoarea sus�ine c� cheltuielile respective sunt de fapt 
cheltuieli de repara�ii, între�inere �i asigurare a climatului necesar func�ion�rii 
utilajelor în condi�ii optime �i respectiv de optimizare a produc�iei cu ob�inerea 
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calit��ii corespunz�toare, precum �i cheltuieli cu ambalajele (cherestea de brad 
din care s-au confec�ionat pale�i necesari livr�rilor de fire în cutii pe container 
sau în autocamioane TIR în situa�iile de grupaj cu alte m�rfuri).  

De asemenea, precizeaz� c� în cazul repara�iilor nu s-a 
modificat valoarea construc�iilor, acestea fiind efectuate pentru a men�ine 
starea minim� ce poate asigura desf��urarea produc�iei. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 24 alin.1, alin. 3 lit. 

d) �i alin.11 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, unde se stipuleaz� 
urm�toarele: 

„(1) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii, producerii, 
construirii, asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii mijloacelor fixe 
amortizabile se recupereaz� din punct de vedere fiscal prin deducerea 
amortiz�rii potrivit prevederilor prezentului articol. […] 

(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe 
amortizabile: […] 

d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe existente, sub 
forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbun�t��irii 
parametrilor tehnici ini�iali �i care conduc la ob�inerea de beneficii 
economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix; […] 

(11) Amortizarea fiscal� se calculeaz� dup� cum urmeaz�: 
a) începând cu luna urm�toare celei în care mijlocul fix 

amortizabil se pune în func�iune;” 
 
De asemenea, la art. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal se prevede c�:  
„(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.” 

La art.21 alin.1 din acela�i act normative se precizeaz�: 
„(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.” 

 
Referitor la aplicarea acestor articole, Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
44/2004, la punctul 12 prev�d urm�toarele: 
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„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.” 

Potrivit punctelor 209, 210, 211 �i 212 din Ordinul 
Ministerului Finan�elor Publice nr. 1752  / 2005 pentru aprobarea 
reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, emis în baza Legii 
contabilit��i nr. 82/1991,  

„209. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau 
valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activit��i curente, cât 
�i câ�tigurile din orice alte surse. […] 

210. - (1) Veniturile din activit��i curente se pot reg�si sub 
diferite denumiri, cum ar fi: vânz�ri, comisioane, dobânzi, dividende. […] 

211. - Contabilitatea veniturilor se �ine pe feluri de venituri, 
dup� natura lor, astfel: 

a) venituri din exploatare; 
b) venituri financiare; 
c) venituri extraordinare. 
212. - (1) Veniturile din exploatare cuprind: […] 
c) venituri din produc�ia de imobiliz�ri, reprezentând costul 

lucr�rilor �i cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea îns��i, care se 
înregistreaz� ca active imobilizate corporale �i necorporale;” 

 
La punctele 92, 93 �i 94 din Ordinul Ministerului Finan�elor 

Publice nr. 1752  / 2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme 
cu directivele europene, emis în baza Legii contabilit��i nr. 82/1991, se 
prevede c�: 

„92. - (1) O imobilizare corporal� recunoscut� ca activ 
trebuie evaluat� ini�ial la costul s�u determinat potrivit regulilor de 
evaluare din prezentele reglement�ri, în func�ie de modalitatea de intrare 
în entitate. […] 

Cheltuieli ulterioare 
93. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobiliz�ri 

corporale trebuie recunoscute, de regul�, drept cheltuieli în perioada în 
care au fost efectuate. […] 

94. - (1) Costul repara�iilor efectuate la imobiliz�rile 
corporale, în scopul asigur�rii utiliz�rii continue a acestora, trebuie 
recunoscut ca o cheltuial� în perioada în care este efectuat�. 



 
11 

(2) Sunt recunoscute ca o component� a activului investi�iile 
efectuate la imobiliz�rile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. 
Acestea trebuie s� aib� ca efect îmbun�t��irea parametrilor tehnici ini�iali 
ai acestora �i s� conduc� la ob�inerea de beneficii economice viitoare, 
suplimentare fa�� de cele estimate ini�ial. 

Ob�inerea de beneficii se poate realiza fie direct prin 
cre�terea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de 
între�inere �i func�ionare.” 

 
În ceea ce prive�te investi�iile aferente cl�dirilor, pct. 7 alin. 3 

din Hot�rârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale �i necorporale, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precizeaz�: 

„Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul 
moderniz�rii acestora trebuie s� aib� urm�toarele efecte: 

- s� îmbun�t��easc� efectiv performan�ele mijloacelor fixe 
fa�� de parametrii func�ionali stabili�i ini�ial; 

- s� asigure ob�inerea de venituri suplimentare fa�� de cele 
realizate cu mijloacele fixe ini�iale. 

Pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare 
trebuie s� aib� ca efect sporirea gradului de confort �i ambient.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� sunt considerate 

mijloace fixe amortizabile cheltuielile ulterioare, respectiv investi�iile efectuate 
la mijloacele fixe existente în scopul îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali 
�i care au ca efect îmbun�t��irea parametrilor tehnici ini�iali �i care conduc la 
ob�inerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fa�� de cele estimate 
ini�ial, iar pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare trebuie s� aib� 
ca efect sporirea gradului de confort �i ambient. 

Totodat� se re�ine c� ob�inerea de beneficii se poate realiza fie 
direct prin cre�terea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de 
între�inere �i func�ionare. 

 
În situa�ia unei moderniz�ri, care conduce la ob�inerea de 

beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoa�te ca o component� a 
activului, iar recuperarea acestor cheltuieli se face treptat, pe calea amortiz�ri. 

În cazul repara�iilor efectuate la imobiliz�rile corporale, în 
scopul asigur�rii utiliz�rii continue a acestora, se re�ine c� acestea trebuie 
recunoscute ca o cheltuial� în perioada în care sunt efectuate, deductibile la 
calculul impozitului pe profit la data efectu�rii. 
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Având în vedere cele de mai sus se re�ine c� pentru a fi 
încadrate ca deductibile, cheltuielile trebuie s� fie aferente veniturilor realizate. 

În ceea ce prive�te cheltuielile aferente mijloacelor fixe �i celor 
asimilate mijloacelor fixe, aceste cheltuieli se recupereaz� din punct de vedere 
fiscal prin deducerea amortiz�rii, în timp ce recuperarea cheltuielilor cu 
repara�ii 
de orice fel se face prin includerea în cheltuielile de exploatare integral, la 
momentul efectu�rii. 

A�adar, numai dup� încadrarea cheltuielilor ca fiind aferente 
investi�iilor efectuate în scopul îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali se 
procedeaz� la recuperarea acestor cheltuieli prin deducerea amortiz�rii. 

Organele de control au constatat c� în perioada verificat�, 
societatea a înregistrat cheltuieli de exploatare în sum� total� de .....lei, 
reprezentând contravaloare tâmpl�rie PVC, tâmpl�rie aluminiu, diverse 
materiale de construc�ii (ciment, gresie, adezivi, o�el beton, vat� mineral�, 
tabl� zincat� etc.) �i lucr�ri de construc�ii contractate cu firme specializate, în 
scopul îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali al sediului administrativ �i a 
altor construc�ii de�inute în proprietate, f�r� ca aceste cheltuieli s� fie 
eviden�iate în mod corespunz�tor �i prin conturile de imobiliz�ri corporale �i 
f�r� a se efectua înregistrarea contabil� 231 = 722, pentru a nu se denatura 
rezultatele din activitatea de exploatare �i din celelalte activit��i, dup� cum 
urmeaz�: 

- în anul 2006 în sum� de .....lei, cu un impozit pe profit 
suplimentar de ..... lei; 

- în anul 2007 în sum� de .....lei, cu un impozit pe profit 
suplimentar de .....lei; 

- în anul 2008 în sum� de ..... lei, cu un impozit pe profit 
suplimentar de ..... lei. 

Din actele de inspec�ie fiscal� se re�ine c� societatea a efectuat 
tâmpl�rie PVC, tâmpl�rie aluminiu �i lucr�ri de construc�ii în scopul 
îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali a sediului administrativ �i a altor 
construc�ii de�inute în proprietate. 

Potrivit anexei nr. 5 la actul de control, cheltuielile efectuate 
conform facturilor prezentate de societate reprezint� tâmpl�rie PVC, tâmpl�rie 
aluminiu, lucr�ri construc�ii (izola�ii), BCA, vat� mineral�, o�el beton, ciment 
etc. 

Având în vedere natura cheltuielilor efectuate, respectiv izola�ii, 
tâmpl�rie PVC, tâmpl�rie aluminiu, rezult� c�  lucr�rile efectuate de societatea 
contestatoare sunt lucr�rile de modernizare, întrucât au ca efect sporirea 
gradului de confort �i ambient. 

Se re�ine c� lucr�rile de amenaj�ri, moderniz�ri înregistrate pe 
costuri de societate reprezint� investi�ii efectuate la mijloacele fixe existente in 
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patrimoniul contribuabilului, întrucât lucr�rile au fost realizate în scopul 
îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali având ca efect sporirea gradului de 
confort si ambient. 

În acela�i timp se re�ine c� societatea nu aduce la prezenta 
contesta�ie documente suplimentare din care s� rezulte sus�inerea cauzei, 
respectiv c� cheltuielile efectuate sunt de fapt cheltuieli de repara�ii, 
între�inere. 

Potrivit articolelor 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

„Art. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele 

care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate 
organului fiscal.” 

Având în vedere c� lucr�rile efectuate de societatea 
contestatoare sunt lucr�ri de modernizare, având ca efect sporirea gradului de 
confort �i ambient, se va respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente contesta�ia pentru impozit pe profit în sum� de .....lei �i pentru 
accesoriile în sum� de .....lei, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    
sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe 
profit în sum� de .....lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, societatea 
datoreaz� �i accesoriile în sum� de .....lei, reprezentând m�sur� accesorie, 
conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de .....lei, aferente impozitului 
pe profit stabilit suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru impozitul pe profit în sum� de .....lei, care le-a generat, cererea a fost 
respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de 
.....lei. 

 
2. Referitor la suma de  .....lei, reprezentând ..... lei TVA �i 

..... lei major�ri de întârziere aferente, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
pentru bunurile livrate în perioada septembrie 2006 – martie 2009, în 
sum� total� de ..... lei, societatea contestatoare avea obliga�ia colect�rii 
taxei pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care contribuabilul nu justific� 
exportul �i scutirea de TVA cu documentele prev�zute de lege. 
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În fapt, organele fiscale au constatat c� în perioada 
septembrie 2006 – decembrie 2006 societatea verificat� a eviden�iat în 
contabilitate �i în jurnalul de TVA pentru vânz�ri un num�r de 40 de facturi 
fiscale c�tre mai mul�i parteneri interni �i externi, f�r� TVA, la rubrica TVA 
având men�iunea „0” �i nu „scutit cu drept de deducere”, conform prevederilor 
legale, f�r� nici o argumentare legal� din partea conducerii societ��ii. 

Organele de control au constatat c� pentru un num�r de 28 de 
facturi, privind opera�iunile efectuate cu S.C. ..... S.R.L. ..... �i S.C. ..... S.R.L. 
....., ambele persoane juridice române �i firma .....– SUA, în valoare de .....lei, 
nu se justific� exportul (direct sau prin comision) �i nici scutirea de TVA 
conform prevederilor legale în vigoare. 

De asemenea, au constatat c� în perioada ianuarie 2007 – 
martie 2009, S.C. ..... S.A. emite �i eviden�iaz� în contabilitatea proprie �i în 
jurnalul TVA pentru vânz�ri un num�r de 183 de facturi c�tre mai mul�i 
parteneri interni, externi �i intracomunitari f�r� TVA (la rubrica TVA având 
men�iunea „0” �i nu „scutit cu drept de deducere” sau alt� men�iune, conform 
prevederilor legale), f�r� nici o argumentare legal� din partea conducerii 
operative a societ��ii (director general, director economic), care, la solicitarea 
organelor de inspec�ie fiscal�, prin notele explicative r�spund generic, evaziv, 
f�r� s� r�spund� concret �i direct la întrebarea nr. 1.  

Organele de inspec�ia au constatat c� pentru un num�r de 91 
facturi, privind opera�iunile efectuate cu S.C. ..... S.R.L. �i S.C. ..... S.R.L. ....., 
ambele persoane juridice române, în valoare total� de ..... lei, nu se justific� 
exportul direct �i nici scutirea de TVA. 

În vederea sus�inerii punctului de vedere societatea a prezentat 
organelor de inspec�ie o serie de documente, dar care au fost considerate de 
acestea ca nerelevante. 

 
În drept, la art. 143 alin. (1) lit. a) �i alin. (2) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: 
 
„Art. 143 
Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare �i 

pentru transportul interna�ional 
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�: 
a) livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara 

��rii, de c�tre furnizor sau de alt� persoan� în contul s�u; [...] 
(2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, 

documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea 
ad�ugat� pentru opera�iunile prev�zute la alin. (1) �i, dup� caz, procedura 
�i condi�iile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa pe 
valoarea ad�ugat�.” 
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În urma modific�rilor ce au avut loc, la art. 143 alin. (1) lit. a) 

�i alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

„Art. 143 
 Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare, 

pentru livr�ri intracomunitare �i pentru transportul interna�ional �i 
intracomunitar 

(1) Sunt scutite de tax�: 
a) livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara 

Comunit��ii de c�tre furnizor sau de alt� persoan� în contul s�u; [...] 
(3) Prin ordin al ministrului finan�elor publice se stabilesc, 

acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de 
tax� pentru opera�iunile prev�zute la alin. (1) �i (2) �i, dup� caz, 
procedura �i condi�iile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de 
tax�.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� în anul 2006 sunt 

scutite de TVA livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara ��rii, iar 
începând cu anul 2007, dup� intrarea României în Comunitatea European�, 
sunt scutite de TVA livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara 
Comunit��ii de c�tre furnizor sau de alt� persoan� în contul s�u. 

Se re�ine c� scutirea de TVA pentru exporturi se refer� la 
bunurile livrate în afara ��rii �i respectiv în afara Comunit��ii. 

Totodat�, se re�ine c� pentru aplicarea scutirii de tax� prin ordin 
al ministrului finan�elor publice se stabilesc documentele necesare, procedura 
�i condi�iile care trebuie îndeplinite. 

 
Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1846 /2003 pentru 

aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirilor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
pentru exporturi �i alte opera�iuni similare, pentru transportul interna�ional �i 
pentru opera�iunile legate de traficul interna�ional de bunuri, prev�zute la art. 
143 alin. (1) �i la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aplicabil pentru anul 2006, anexa nr. 1, Cap. 1, art. 1 alin. (1) �i art. 2 alin. 
(1), prevede urm�toarele: 

„CAP. 1 
Aplicarea scutirilor de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru 

exporturi, alte opera�iuni similare �i transportul interna�ional, prev�zute 
la art. 143 alin. (1) lit. a) - h), o) �i p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 

Art. 1 
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(1) Prin prezentele instruc�iuni se reglementeaz� modul de 
justificare a scutirilor de tax� pe valoarea ad�ugat� cu drept de deducere 
pentru persoanele înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
[...] 

Art. 2 
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�, în 

conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, 
livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara ��rii de c�tre 
furnizor sau de alt� persoan� în contul s�u. Prin persoan� care expediaz� 
sau transport� bunuri în afara ��rii în contul furnizorului se în�elege orice 
persoan� care face transportul. În situa�ia în care transportul este 
efectuat cu mijloace proprii sau închiriate, persoana care efectueaz� 
serviciul este denumit� transportator. Orice persoan� care contracteaz� 
servicii de transport pe care nu le realizeaz� cu mijloace proprii sau 
închiriate este denumit� în prezentele instruc�iuni cas� de expedi�ie. 

(2) Pentru exportul efectuat în nume propriu de exportator, 
justificarea regimului de scutire se face cu: 

a) factura fiscal� �i factura extern�; 
b) declara�ia vamal� de export din care s� rezulte c� s-a 

acordat liberul de vam� conform reglement�rilor vamale în vigoare. 
(3) Dac�, potrivit contractului încheiat între produc�torul 

bunurilor �i exportator, expedi�ia sau transportul bunurilor c�tre 
beneficiarul extern se face direct de la produc�tor, scutirea se aplic� atât 
de exportator, cât �i de produc�tor. 

a) Exportatorul justific� regimul de scutire pe baza 
documentelor prev�zute la alin. (2). 

b) Produc�torul bunurilor justific� regimul de scutire cu: 
1. contractul încheiat cu unitatea exportatoare; 
2. factura fiscal� emis� c�tre unitatea exportatoare; 
3. copia de pe declara�ia vamal� de export din care s� 

rezulte c� s-a acordat liberul de vam� conform reglement�rilor vamale în 
vigoare, în care la rubrica 31 se înscrie denumirea produc�torului �i 
localitatea. În situa�ia în care exist� mai mul�i produc�tori care trebuie 
men�iona�i în declara�ia vamal� de export se înscrie "conform anexei 
con�inând produc�torii - localitatea". Anexa se certific� prin semn�tur� �i 
�tampil� de c�tre declarant �i se ata�eaz� la declara�ia vamal� de export, 
nefiind necesar� viza organului vamal. 

(4) Pentru exportul realizat prin comisionari care 
ac�ioneaz� în nume propriu, dar în contul unui comitent din �ar�, scutirea 
de tax� pe valoarea ad�ugat� se aplic� atât de c�tre comisionar, cât �i de 
c�tre comitent. Comisionarul, care este exportatorul bunurilor în sensul 
taxei pe valoarea ad�ugat�, justific� scutirea cu documentele prev�zute la 
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alin. (2), inclusiv în situa�ia în care, potrivit prevederilor contractuale, 
comisionul este facturat separat comitentului. Comitentul justific� 
scutirea cu urm�toarele documente: 

a) contractul încheiat cu comisionarul, din care s� rezulte 
cantit��ile de bunuri, precum �i data la care trebuie efectuat exportul; 

b) copia de pe declara�ia vamal� de export pentru care 
autoritatea vamal� a acordat liberul de vam� �i copia de pe lista-anex� la 
declara�ia vamal�, în care comisionarul a înscris denumirea comitentului. 
Aceste documente sunt prezentate obligatoriu la termenele prev�zute în 
contract pentru efectuarea exportului. Scutirea cu drept de deducere se 
aplic� �i în perioada în care comitentul nu este în posesia copiei de pe 
declara�ia vamal� de export; 

c) factura fiscal� emis� de comitent c�tre comisionar.” 
 

Pentru perioada ianuarie 2007 – martie 2009, sunt aplicabile 
prevederile Ordinului Ministerului Finan�elor Publice nr. 2222 / 2006 privind 
aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de tax� pe valoarea ad�ugat� 
pentru opera�iunile prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) �i 
art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde la art. 1 alin. (1) �i art. 2 alin. (1) �i (2) se prev�d 
urm�toarele: 

„Art. 1 
(1) Prin prezentele instruc�iuni se reglementeaz� modul de 

justificare a scutirii de tax� pe valoarea ad�ugat� cu drept de deducere 
pentru opera�iunile prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. 
(2) �i art. 144^1 din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. […] 

Art. 2 
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�, în 

conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, livr�rile de bunuri expediate sau 
transportate în afara Comunit��ii de furnizor sau de alt� persoan� în 
contul s�u. Prin persoan� care expediaz� sau transport� bunuri în afara 
Comunit��ii în contul furnizorului se în�elege orice persoan� care face 
transportul. Scutirea se aplic� numai în situa�ia în care, potrivit 
prevederilor contractuale dintre furnizor �i cump�r�tor, transportul 
bunurilor în afara Comunit��ii este în sarcina furnizorului, care poate 
face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator 
ori la o cas� de expedi�ie. 

(2) Scutirea de tax� prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. a) din 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se justific� de c�tre 
exportator cu urm�toarele documente: 
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a) factura, care trebuie s� con�in� informa�iile prev�zute la 
art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, sau, dac� transportul bunurilor nu presupune o tranzac�ie, 
documentele solicitate de autoritatea vamal� pentru întocmirea 
declara�iei vamale de export; 

b) unul dintre urm�toarele documente: 
 1. declara�ia vamal� de export, certificat� de biroul vamal 

de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie certificat liberul de 
vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

2. documentul de înso�ire la export (EAD), certificat de 
biroul vamal de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie 
certificat liberul de vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

3. confirmarea electronic� a p�r�sirii teritoriului 
comunitar, transmis� de biroul vamal; 

c) documente din care s� rezulte c� transportul este realizat 
de furnizor sau în numele s�u, cum sunt: documentul de transport, 
comanda de cump�rare, de vânzare sau contractul, documentele de 
asigurare.” 

Se re�ine c� pentru a beneficia de scutire de TVA contribuabilii 
au obliga�ia justific�rii exportului produselor cu documentele prev�zute de 
prevederile legale men�ionate �i a respect�rii procedurii �i îndeplinirii 
condi�iilor cerute de lege. 

Totodat�, se re�ine c� se acord� scutirea de TVA pentru acele 
produse pentru care contribuabilul face dovada expedierii acestora în afara 
��rii, în anul 2006, sau în afara Comunit��ii, începând cu 01.01.2007. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c� în 

perioada septembrie 2006 – decembrie 2006 societatea verificat� nu justific� 
opera�iunile de export �i scutirea de TVA efectuate în baza unui num�r de 28 
de facturi, în valoare de .....lei, pentru care organele de control au stabilit c� 
datoreaz� suplimentar la bugetul de stat o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ..... lei, iar în perioada ianuarie 2007 – martie 2009 nu justific� opera�iunile 
de export �i scutirea de TVA efectuate în baza unui num�r de 91 de facturi, în 
valoare de ..... lei, pentru care organele de control au stabilit c� datoreaz� 
suplimentar la bugetul de stat o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, 
dup� cum urmeaz�: 
 

A. Pentru perioada septembrie 2006 – decembrie 2006 
 
                                                                                          Lei 

 
Nr. 
 crt 

 
DENUMIRE BENEFICIAR 

NR. �I DATA 
FACTURII 

VALAORE 
FACTUR� 
(LEI) 

DECLARA�IE 
VAMAL� DE 
EXPORT 

VALAORE 
EXPORT 
NECONFIR 

TVA 
COLEC 
TAT 
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MAT� 
1 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
2 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
3 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
4 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
5 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
6 .....SUA  ..... ..... ..... ..... ..... 
7 .....SUA ..... ..... ..... ..... ..... 

8 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

9 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

11 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

12 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

13 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

14 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

15 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

16 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

17 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

18 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

19 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

20 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

21 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

22 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

23 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

24 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

25 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

26 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

27 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

28 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 

TOTAL GENERAL   ..... ..... 
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Organele de control au constatat c� în cazul contractelor de 
comision S.C. ..... S.A. a livrat societ��ilor beneficiare din România, respectiv 
S.C. ..... S.R.L. ..... �i S.C. ..... ....., diverse sortimente de fir de in sau cânep�, 
dar care la export au livrat diverse sortimente de �es�turi sau confec�ii. 

Totodat�, în cazul vânz�rilor directe la export, respective c�tre 
firma .....SUA, organele de control au constatat c� societatea nu de�ine facturi 
externe �i c� exportul nu este confirmat de beneficiar.  

 
a) - În urma verific�rii efectuate pentru perioada septembrie 

2006 – decembrie 2006 organele de control au constatat c�: 
a. 1) -  în ceea ce prive�te opera�iunile efectuate cu 

societatea ..... S.R.L. ..... 
 - au la baz� Contractul de comision nr. .....03.01.2006, unde la 

pct. II art. 1 se face men�iunea c� „Obiectul contractului îl constituie facilitarea 
sau/�i executarea de c�tre comisionar pentru comitent a exportului produselor 
sale specificate prin anexe la contract c�tre to�i clien�ii identifica�i de c�tre 
comisionar �i care cuprind descrierea �i individualizarea acestora, cantit��ile, 
pre�urile, termenele de livrare �i valorile cum sunt negociate de c�tre p�r�i”; 

- facturile fiscale (interne) emise de S.C. ..... S.A. ..... c�tre S.C. 
..... S.R.L. ..... au ca obiect livrarea de fire de in sau cânep� în diverse 
sortimente �i categorii; 

- conform pct. VII art. 11 din contract „firele vor fi livrate ex 
works comisionarului, care le va exporta”; 

- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat pe facturi; 

- societatea de�ine 10 DVE (privind ..... S.R.L. – .....USA), care 
au anexate 9 documente de transport interna�ional (cu excep�ia DVE nr. .....) �i 
a unui num�r de 10 documente anexate la DVE, denumite „Specifica�ia 
m�rfurilor v�muite”; 

- atât în DVE men�ionate, cât �i în documentele de transport 
interna�ional apar specificate diverse cantit��i �i sortimente de confec�ii 
textile (pantaloni sport din cânep�, articole pentru acoperit capul, înc�l��minte 
din cânep�, c�m��i din cânep� etc.) care nu sunt produse de S.C. ..... S.A. ..... 
�i nu fac obiectul contractului de comision nr. 18; 

- celelalte 10 anexe la DVE, denumite „Specifica�ia m�rfurilor 
v�muite”, nu sunt de natur� s� dovedeasc� realizarea opera�iunilor deoarece în 
acestea sunt specificate alte produse exportate decât cele specificate în DVE. 

 
a. 2) -  în ceea ce prive�te opera�iunile efectuate cu firma  

..... S.R.L. .....: 
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- au la baz� Contractul .....12.09.2005, unde, la punctul I – 
Obiectul contractului, alin. 1, se face men�iunea c� S.C. ..... S.A. va executa 
pentru export fire 100% cânep�, in sau amestec �i le va livra exportatorului, 
respectiv firmei S.C. ..... S.R.L. .....; 

- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat în facturi; 

- societatea prezint� în copie un num�r de 9 DVE, f�r� nici o 
specifica�ie sau alt� anex�, în care (cu o singur� excep�ie, respectiv DVE din 
anexa 46, în care sunt înscrise diverse cantit��i �i sortimente de fire de cânep� 
�i in care fac obiectul contractului de export) apar specificate diverse 
cantit��i de �es�tur� din cânep� sau alte confec�ii din cânep�, care nu sunt 
produse de S.C. ..... S.A. ..... �i nu fac obiectul contractului prezentat în anexa 
nr. 44; 

- sortimentele �i cantit��ile specificate în DVE men�ionate nu au 
putut fi identificate în facturile fiscale interne emise de S.C. ..... S.A.. 

 
 a. 3) -  în ceea ce prive�te opera�iunile efectuate cu firma 

.....SUA: 
- facturile fiscale sunt emise c�tre .....SUA �i fac obiectul 

livr�rii c�tre aceast� firm� de c�tre S.C. ..... S.A. ..... a produselor sale finite, 
respectiv a unor cantit��i de fire de in sau cânep� în diverse sortimente �i 
categorii; 

- pentru justificarea exportului (direct) �i a scutirii de TVA 
nu s-au prezentat documente conform prevederilor legale (factur� 
extern�, DVE). 

 
Din cele prezentate rezult� c� pentru opera�iunile efectuate în 

perioada septembrie 2006 – decembrie 2006 cu S.C. ..... S.R.L. ....., S.C. ..... 
S.R.L. ..... �i firma .....SUA, în baza celor 28 de facturi, în valoare de .....lei, 
S.C. ..... S.A. ..... nu justific� exportul (direct sau în comision) �i în consecin�� 
nu se justific� scutirea de TVA. 

Având în vedere c� pentru perioada septembrie 2006 – 
decembrie 2006 S.C. ..... S.A. ..... nu justific� cu documentele prev�zute de 
lege c� a livrat la export produsele înscrise în facturile men�ionate, rezult� c� 
acesta nu beneficiaz� de scutire de TVA pentru livr�rile în sum� de .....lei, 
acesta având obliga�ia colect�rii �i pl��ii la bugetul de stat a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent�  în sum� de ..... lei. 

 
B. Pentru perioada ianuarie 2007 – martie 2009 organele de 

control au constatat c� societatea verificat� a livrat urm�toarele produse pentru 
care nu justific� exportul, societatea având obliga�ia colect�rii taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent�: 
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                                                                                                          Lei 

Nr. 
crt. 

 
DENUMIRE BENEFICIAR 

 
NR. �I DATA 
FACTURII 

VALAORE 
EXPORT 
NECONFIR
MAT� 

 
TVA DE 
COLECTAT 

1 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
2 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
3 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
4 ..... ..... ..... ..... ..... 
5 ..... ..... ..... ..... ..... 
6 ..... ..... ..... ..... ..... 
7 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
8 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
9 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 

10 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
11 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
12 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
13 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
14 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
15 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
16 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
17 ..... ..... ..... ..... ..... 
18 ..... ..... ..... ..... ..... 
19 ..... ..... ..... ..... ..... 
20 ..... ..... ..... ..... ..... 
21 ..... ..... ..... ..... ..... 
22 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
23 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
24 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
25 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
26 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
27 ..... ..... ..... ..... ..... 
28 ..... ..... ..... ..... ..... 
29 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
30 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
31 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
32 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
33 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
34 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
35 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
36 ..... ..... ..... ..... ..... 
37 ..... ..... ..... ..... ..... 
38 ..... ..... ..... ..... ..... 
39 ..... ..... ..... ..... ..... 
40 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
41 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
42 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
43 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
44 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
45 ..... ..... ..... ..... ..... 
46 ..... ..... ..... ..... ..... 
47 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
48 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
49 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
50 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
51 ..... ..... ..... ..... ..... 
52 ..... ..... ..... ..... ..... 
53 ..... ..... ..... ..... ..... 
54 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
55 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
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56 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
57 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
58 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
59 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
60 ..... ..... ..... ..... ..... 
61 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
62 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
63 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
64 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
65 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
66 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
67 ..... ..... ..... ..... ..... 
68 ..... ..... ..... ..... ..... 
69 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
70 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
71 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
72 ..... ..... ..... ..... ..... 
73 ..... ..... ..... ..... ..... 
74 ..... ..... ..... ..... ..... 
75 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
76 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
77 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
78 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
79 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
80 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
81 ..... ..... ..... ..... ..... 
81 ..... ..... ..... ..... ..... 
83 ..... S.R.L. ..... ..... ..... ..... 
84 ..... ..... ..... ..... ..... 
85 ..... ..... ..... ..... ..... 
86 ..... ..... ..... ..... ..... 
87 ..... ..... ..... ..... ..... 
88 ..... ..... ..... ..... ..... 
89 ..... ..... ..... ..... ..... 
90 ..... ..... ..... ..... ..... 
91 ..... ..... ..... ..... ..... 

TOTAL GENERAL  ..... ..... 
 
Organele de control au constatat c� în perioada ianuarie 2007 – 

martie 2009, S.C. ..... S.A. a emis �i eviden�iat în contabilitate �i în jurnalul 
TVA pentru vânz�ri un num�r de 183 de facturi c�tre mai mul�i parteneri 
interni, externi �i intracomunitari f�r� TVA (la rubrica TVA având men�iunea 
„0” �i nu „scutit cu drept de deducere” sau alt� men�iune, conform prevederilor 
legale), f�r� nici o argumentare legal� din partea conducerii operative a 
societ��ii (director general, director economic), care la solicitarea organelor de 
inspec�ie fiscal� prin notele explicative r�spund generic, evaziv, f�r� s� 
r�spund� concret �i direct la întrebarea nr. 1.  

Organele de inspec�ia au constat c� pentru un num�r de 91 
facturi, emise c�tre S.C. ..... S.R.L. �i S.C. ..... S.R.L. ....., ambele persoane 
juridice române, în valoare total� de ..... lei, S.C. ..... S.A. nu justific� exportul 
direct �i implicit nici scutirea de TVA. 

În vederea sus�inerii punctului de vedere societatea a prezentat 
o serie de documente, ce au fost considerate de inspec�ie ca nerelevante în 
spe��, dup� cum urmeaz�: 
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b. 1) – în ceea ce prive�te opera�iunile efectuate c�tre S.C. 
..... S.R.L. .....: 

- în Contractul de comision nr. .....28.01.2007, la pct. II art. 1, 
se face men�iunea c� „Obiectul contractului îl constituie facilitatea sau/�i 
executarea de c�tre comisionar pentru comitent a exportului produselor sale 
specificate prin anexe la contract c�tre to�i clien�ii identifica�i de c�tre comisar 
�i care cuprind descrierea �i individualizarea acestora, cantit��ile, pre�urile, 
termenele de livrare �i valorile cum sunt negociate de c�tre p�r�i”, valabil 
pentru perioada 01.01.2007 – 31.01.2008; 

- Contractul de vânzare-cump�rare nr. .....04.02.2008 valabil 
pentru perioada 01.02.2008 – 01.08.2008, a c�rui efect este faptul c� livrarea 
firelor textile este cuprins� în sfera opera�iunilor taxabile; 

- facturile fiscale sunt emise de S.C. ..... S.A. ..... c�tre S.C. ..... 
S.R.L. ..... �i fac obiectul livr�rii produselor apar�inând societ��ii ..... S.A., 
respectiv fire de in sau cânep� în diverse sortimente �i categorii; 

- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat pe facturi; 

- societatea prezint� în copie un num�r de 18 DVE, privind 
opera�iunile efectuate de S.C. ..... S.R.L. cu .....USA, în care sunt specificate 
diverse cantit��i �i sortimente de confec�ii textile (pantaloni sport din 
cânep�, articole pentru acoperit capul, înc�l��minte de cânep�, c�m��i etc.), 
care nu sunt produse de S.C. ..... S.A. .....  �i nu fac obiectul Contractului de 
comision nr.....; 

- societatea prezint� în copie un num�r de 16 documente de 
transport interna�ional AW , privind opera�iunile efectuate de ..... S.R.L. cu 
.....�i ..... - USA, cu specificarea transport�rii unor cantit��i de textile, care au 
anexate fiecare câte o fi�� de consum, purtând antetul �i confirmarea societ��ii 
..... S.R.L. în care sunt specificate consumuri de fire pentru diverse confec�ii 
textile în cantit��i care adunate nu coincid cu cantit��ile men�ionate în 
documentele AW la care sunt anexate; 

 
b. 2) – în ceea ce prive�te opera�iunile efectuate cu S.C. ..... 

S.R.L. .....: 
- în Contractul din 08.01.2007 – la punctul I – Obiectul 

contractului se face men�iunea c� „S.C. ..... S.A va executa pentru export, cu 
destina�ia .....SUA fire 100 % cânep�, in sau amestec �i le va livra 
exportatorului, respectiv societ��ii ..... S.R.L. ..... care le va exporta c�tre 
firma .....SUA sub form� de fire sau încorporate în �es�turi �i/sau confec�ii”; 

- facturile fiscale (interne) sunt emise c�tre S.C. ..... S.R.L. ..... 
�i fac obiectul livr�rii c�tre aceasta de c�tre S.C. ..... S.A. ..... a produselor sale 
finite, respectiv cantit��i de fire de in sau cânep� în diverse sortimente �i 
categorii; 
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- plata facturilor s-a f�cut de c�tre beneficiarul de drept 
men�ionat pe facturi; 

- societatea prezint� în copie centralizatorul normelor de 
consum, purtând antetul �i confirmarea societ��ii ..... S.R.L., în care sunt 
specificate consumuri de fire pentru diverse confec�ii textile, la care sunt 
anexate un num�r de 29 DVE (privind opera�iunile efectuate cu S.C. ..... S.R.L. 
..... �i .....USA), f�r� nici o specifica�ie sau alt� anex�, în care apar specificate 
cantit��i de �es�tur� din cânep� sau alte confec�ii din cânep�, dar care nu sunt 
produse de S.C. ..... S.A. .....; 

- DVE men�ionate nu au relevan��, chiar dac� ar fi cuprins 
sortimentele �i respectiv cantit��ile specificate, nu au putut fi identificate cu 
facturile fiscale interne emise de S.C. ..... S.A.. 

 
Din cele prezentate se re�ine c� pentru cele 91 de facturi, 

privind opera�iunile efectuate în perioada ianuarie 2007 – martie 2009 cu S.C. 
..... S.RL. ..... �i S.C. ..... S.R.L. ....., în valoare de ..... lei, S.C. ..... S.A. ..... nu 
justific� exportul direct �i în consecin�� nu se justific� scutirea de TVA. 

Având în vedere c� pentru perioada ianuarie 2007 – martie 
2009 S.C. ..... S.A. ..... nu justific� cu documentele prev�zute de lege c� a livrat 
la export produsele sale, respectiv produsele ce au fost livrate celor dou� 
societ��i din România (S.C. ..... S.RL. ..... �i S.C. ..... S.R.L. .....), rezult� c� 
acesta nu beneficiaz� de scutire de TVA pentru livr�rile în sum� de ..... lei, 
drept pentru care avea obliga�ia colect�rii �i pl��ii la bugetul de stat a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent�  în sum� de .....lei. 

Potrivit art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care pentru întreaga 
perioad� verificat� î�i p�streaz� în esen�� acela�i con�inut, „(1) Cota standard 
a taxei pe valoarea ad�ugat� este de 19% �i se aplic� asupra bazei de 
impozitare pentru orice opera�iune impozabil� care nu este scutit� de taxa 
pe valoarea ad�ugat� sau care nu este supus� cotei reduse a taxei pe 
valoarea ad�ugat�.” 

Din cele prezentate se re�ine c� S.C. ..... S.A. ..... nu justific� 
exportul produselor sale cu documentele men�ionate de prevederile legale �i nu 
face dovada respect�rii procedurii �i îndeplinirii condi�iilor cerute de lege, 
motiv pentru care societatea contestatoare avea obliga�ia colect�rii taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� acelor livr�ri �i a pl��ii la bugetul de stat a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de ..... lei.  

 
Prin contesta�ia formulat�, societatea sus�ine c� în perioada 

septembrie 2006 – decembrie 2006 sunt aplicabile prevederile art. 143 alin. (1) 
lit. a), c) �i p) din Legea nr. 571/2003, precum �i art. 4 din Ordinul nr. 
1.846/2003. 
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La art. 143 alin. (1) lit. a), c) �i p) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aplicabil pentru anul 2006, invocat de contestatoare, se 
prev�d urm�toarele: 

„Art. 143 
Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare �i 

pentru transportul interna�ional 
(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�: 
a) livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara 

��rii, de c�tre furnizor sau de alt� persoan� în contul s�u; […] 
c) prest�rile de servicii, inclusiv transportul �i prest�rile de 

servicii accesorii transportului, legate direct de exportul de bunuri sau de 
bunurile plasate în regimuri vamale suspensive, cu excep�ia prest�rilor de 
servicii scutite, potrivit art. 141; […] 

p) prest�rile de servicii efectuate de intermediari care 
ac�ioneaz� în numele sau în contul unei alte persoane, atunci când intervin 
în opera�iuni prev�zute de prezentul articol.” 

Totodat�, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1846 
/2003 pentru aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirilor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� pentru exporturi �i alte opera�iuni similare, pentru 
transportul interna�ional �i pentru opera�iunile legate de traficul interna�ional 
de bunuri, prev�zute la art. 143 alin. (1) �i la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aplicabil pentru anul 2006, anexa nr. 1, Cap. 1, 
art. 4 invocat de contestatoare, prevede urm�toarele: 

„Art. 4 
(1) În situa�ia în care beneficiarul stabilit în str�in�tate, în 

vederea ob�inerii unui produs final, contracteaz� livr�ri de bunuri �i/sau 
prest�ri de servicii cu fiecare unitate care concur� la realizarea 
produsului final, scutirea de tax� pe valoarea ad�ugat� se aplic� de fiecare 
unitate potrivit prevederilor prezentului articol, în baza art. 143 alin. (1) 
lit. a), c) �i p) din Legea nr. 571/2003. 

(2) Exportul bunurilor poate fi efectuat de oricare dintre 
unit��ile care au participat la realizarea produsului final, precum �i de 
c�tre un intermediar. 

(3) Predarea bunurilor între unit��ile care concur� la 
realizarea produsului final se efectueaz� din dispozi�ia beneficiarului 
extern, potrivit prevederilor contractuale, pe baza avizului de înso�ire a 
m�rfii cu men�iunea "nu se factureaz�". 

(4) Unit��ile care efectueaz� livr�ri de bunuri care sunt 
încorporate în produsul final, inclusiv ambalajele, justific� scutirea cu 
urm�toarele documente: 
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a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care s� 
rezulte cantit��ile de bunuri �i unit��ile la care se face predarea acestora, 
precum �i termenul pentru justificarea exportului; 

b) copia de pe declara�ia vamal� de export întocmit� de 
exportator, din care s� rezulte c� s-a acordat liberul de vam� pentru 
produsul final, conform reglement�rilor vamale în vigoare; 

c) factura fiscal� �i factura extern�, emise c�tre beneficiarul 
extern; 

d) avizul de înso�ire a m�rfii cu men�iunea "nu se 
factureaz�", cu excep�ia exportatorului. 

(5) Unit��ile care efectueaz� prest�ri de servicii care 
concur� la realizarea produsului final justific� scutirea cu urm�toarele 
documente: 

a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care s� 
rezulte prest�rile de servicii efectuate �i termenul pentru efectuarea 
exportului; 

b) copia de pe declara�ia vamal� de export întocmit� de 
exportator, din care s� rezulte c� s-a acordat liberul de vam� pentru 
produsul final, conform reglement�rilor vamale în vigoare; 

c) factura fiscal� �i factura extern�, emise c�tre beneficiarul 
extern.” 

 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� prevederile invocate 

de contestatoare se aplic� în cazul în care beneficiarul stabilit în str�in�tate, 
în vederea ob�inerii unui produs final, contracteaz� livr�ri de bunuri �i/sau 
prest�ri de servicii cu fiecare unitate care concur� la realizarea 
produsului final, or în cazul de fa��, din documentele prezentate de 
contestatoare nu rezult� c� S.C. ..... S.A. are încheiat cu vreun beneficiar str�in 
astfel de contracte.   

În situa�ia invocat� de contestatoare, predarea bunurilor între 
unit��ile care concur� la realizarea produsului final se efectueaz� din dispozi�ia 
beneficiarului extern, potrivit prevederilor contractuale, pe baza avizului de 
înso�ire a m�rfii cu men�iunea "nu se factureaz�”, iar justificarea scutirii de 
TVA se face pe baza documentelor, condi�iilor �i cu respectarea procedurii 
prev�zute de lege. 

 
Totodat�, contestatoarea sus�ine c� pentru perioada ianuarie 

2007 – martie 2009, prevederile legale care justific� scutirea de TVA sunt: art. 
143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, art. 6 din OMFP nr. 2222/2006, art. 6 �i 13 
din OMFP nr. 2421/2007 

La art. 143 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, invocat de contestatoare, se prev�d urm�toarele: 
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„Art. 143 
 Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare, 

pentru livr�ri intracomunitare �i pentru transportul interna�ional �i 
intracomunitar 

(1) Sunt scutite de tax�: […] 
e) prest�rile de servicii efectuate în România asupra 

bunurilor mobile achizi�ionate sau importate, plasate în regimul vamal de 
perfec�ionare activ�, prev�zut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5, �i 
transportate în afara Comunit��ii de c�tre prestatorul serviciilor sau de 
c�tre client, dac� acesta nu este stabilit în România, ori de alt� persoan� 
în numele oric�ruia dintre ace�tia;” 

Ordinului Ministerului Finan�elor Publice nr. 2222 / 2006 
privind aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de tax� pe valoarea 
ad�ugat� pentru opera�iunile prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 
alin. (2) �i art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, la art. 6, invocat de contestatoare, se 
prev�d urm�toarele: 

„(1) Sunt scutite de tax�, potrivit prevederilor art. 143 alin. 
(1) lit. e) din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
prest�rile de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile 
achizi�ionate sau importate în vederea prelucr�rii în România �i care 
ulterior sunt transportate în afara Comunit��ii de c�tre prestatorul 
serviciilor sau de c�tre client, dac� acesta nu este stabilit în România, ori 
de alt� persoan� în numele oric�ruia dintre ace�tia. Scutirea de tax� pe 
valoarea ad�ugat� prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se aplic� prest�rilor de servicii de 
prelucrare �i în cazul în care prestatorul de servicii care efectueaz� aceste 
servicii în baza unui contract încheiat cu un client nestabilit în România 
achizi�ioneaz� sau import� bunuri în vederea încorpor�rii în produsul 
prelucrat sau în vederea utiliz�rii în leg�tur� direct� cu produsele 
prelucrate. Orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau 
alte bunuri utilizate în leg�tur� direct� cu produsul prelucrat reprezint� 
livr�ri accesorii serviciilor realizate �i nu vor fi tratate ca livr�ri de 
bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Scutirea de tax� pe valoarea 
ad�ugat� se justific� cu documentele prev�zute la alin. (2) sau alin. (5), 
dup� caz. 

(2) În cazul prest�rilor de servicii de prelucrare a bunurilor 
mobile corporale achizi�ionate din România sau din alte state membre de 
c�tre clientul care nu este stabilit în România, prestatorul de servicii 
justific� scutirea de tax� pe valoarea ad�ugat� cu: 

 a) contractul încheiat cu clientul care nu este stabilit în 
România; 
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b) factura pentru serviciile de prelucrare efectuate, care 
trebuie s� con�in� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5) din Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

c) copie de pe unul dintre urm�toarele documente: 
1. declara�ia vamal� de export, certificat� de biroul vamal 

de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie certificat liberul de 
vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

2. documentul de înso�ire la export (EAD), certificat de 
biroul vamal de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie 
certificat liberul de vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

3. confirmarea electronic� a p�r�sirii teritoriului 
comunitar, transmis� de biroul vamal; 

 d) documentul de transport care atest� c� bunurile 
rezultate în urma prelucr�rii p�r�sesc Comunitatea, dac� transportul 
bunurilor în afara Comunit��ii intr� în sarcina prestatorului de servicii, 
sau, dup� caz, copie de pe acest document, dac� transportul bunurilor în 
afara Comunit��ii intr� în sarcina clientului nestabilit în România.” 

Totodat�, Ordinului Ministerului Finan�elor Publice nr. 
2421 /2007 pentru modificarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de tax� pe 
valoarea ad�ugat� pentru opera�iunile prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), 
art. 143 alin. (2) �i art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, la art. 13 invocat de contestatoare se 
prevede c�: 

„Art. 13 
(1) În situa�ia în care beneficiarul stabilit în str�in�tate, în 

vederea ob�inerii unui produs final, a contractat livr�ri de bunuri �i/sau 
prest�ri de servicii, constând în prelucr�ri sau expertize asupra bunurilor 
mobile corporale, cu fiecare unitate care concur� la realizarea produsului 
final, scutirile de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri �i 
prest�rile de servicii realizate pân� la data de 31 decembrie 2006 inclusiv 
r�mân definitive �i se aplic� de fiecare unitate potrivit prevederilor 
prezentului articol, dac� produsul final este exportat sau livrat 
intracomunitar dup� data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. 

(2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitar� de 
bunuri, dup� caz, poate fi efectuat/efectuat� de oricare dintre unit��ile 
care au participat la realizarea produsului final, precum �i de c�tre un 
intermediar. 

(3) Unit��ile care au efectuat livr�ri de bunuri care sunt 
încorporate în produsul final, inclusiv ambalajele, pân� la data de 31 
decembrie 2006 justific� scutirea cu urm�toarele documente: 

a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care s� 
rezulte cantit��ile de bunuri �i unit��ile la care se face predarea acestora, 
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precum �i termenul pentru justificarea exportului sau, dup� caz, a livr�rii 
intracomunitare; 

b) în cazul în care bunurile sunt exportate, unul dintre 
urm�toarele documente, în copie: 

1. declara�ia vamal� de export, certificat� de biroul vamal 
de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie certificat liberul de 
vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

2. documentul de înso�ire la export (EAD), certificat de 
biroul vamal de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie 
certificat liberul de vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

3. confirmarea electronic� a p�r�sirii teritoriului comunitar 
transmis� de biroul vamal; 

c) documentele prev�zute la art. 10, dac� bunurile sunt 
livrate intracomunitar dup� data ader�rii; 

d) factura emis� c�tre beneficiarul extern pentru livr�ri de 
bunuri realizate pân� la data de 31 decembrie 2006 inclusiv. 

(4) Unit��ile care au efectuat prest�ri de servicii care 
concur� la realizarea produsului final justific� scutirea de tax� pentru 
serviciile realizate pân� la data de 31 decembrie 2006 inclusiv cu 
urm�toarele documente: 

a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care s� 
rezulte prest�rile de servicii efectuate �i termenul pentru efectuarea 
exportului sau, dup� caz, a livr�rii intracomunitare; 

b) în cazul în care bunurile sunt exportate, cu unul dintre 
urm�toarele documente, în copie: 

1. declara�ia vamal� de export, certificat� de biroul vamal 
de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie certificat liberul de 
vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

2. documentul de înso�ire la export (EAD), certificat de 
biroul vamal de ie�ire din spa�iul comunitar, �i/sau, dup� caz, s� fie 
certificat liberul de vam� acordat de autoritatea vamal�; sau 

3. confirmarea electronic� a p�r�sirii teritoriului comunitar 
transmis� de biroul vamal; 

c) documentele prev�zute la art. 10, în cazul în care 
produsul final este livrat intracomunitar; 

d) factura emis� c�tre beneficiarul extern pentru prest�rile 
de servicii realizate pân� la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.” 

 
Se re�ine c� articolul 143 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, invocat de contestatoare, se refer� la scutiri 
pentru prest�rile de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile 
achizi�ionate sau importate, plasate în regimul vamal de perfec�ionare activ�, 
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or în cazul de fa��, din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� c� 
aceste prevederi sunt aplicabile spe�ei.  

Totodat�, rezult� c� �i în cazul în care opera�iunile efectuate    
s-ar încadra în prevederile men�ionate de societate, aceasta are obliga�ia s� 
justifice scutirea de TVA pe baza documentelor, condi�iilor �i procedurii 
prev�zute de actele normative prezentate mai sus. 

 
Având în vedere c� S.C. ..... S.A. ..... nu justific� exportul cu 

documentele cerute de lege �i întrucât nu face dovada c� bunurile sale au fost 
expediate în afara ��rii, în anul 2006, sau în afara Comunit��ii, începând cu 
01.01.2007, se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de ..... lei  �i pentru accesoriile în sum� 
de ..... lei, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de ..... lei, care a generat accesoriile, iar prin 
contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, 
societatea datoreaz� �i accesoriile în sum� de ..... lei, reprezentând m�sur� 
accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de ..... lei, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de control, reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de ..... lei , care le-a 
generat, cererea a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru 
accesoriile în sum� de ..... lei. 

 
3. Referitor la suma de .....lei, reprezentând ..... lei 

v�rs�minte pentru persoane cu handicap �i .....lei major�ri de întârziere 
aferente, cauza supus� solu�ion�rii este dac� competen�a de verificare 
fiscal� a v�rs�mintelor pentru persoane cu handicap apar�ine organelor 
fiscale din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ..... - 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sau Inspec�iei Muncii, în condi�iile în care 
administrarea acestei contribu�ii apar�ine Ministerului Finan�elor 
Publice, prin Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� �i unit��ile sale 
teritoriale. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul Direc�iei Generale a 

Finan�elor Publice a jude�ului  ..... - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� au efectuat 
verificarea fiscal� pentru perioada ianuarie 2007 – decembrie 2008 a 
v�rs�mintelor pentru persoane cu handicap la S.C. ..... S.A. �i au stabilit c� 
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societatea datoreaz� suplimentar la bugetul de stat v�rs�minte de ..... lei �i 
accesorii aferente de .....lei. 

Cu privire la calcularea �i obligarea la plata v�rs�mintelor de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, contestatoarea 
consider� c� organul de inspec�ie fiscal� î�i dep��e�te atribu�iile de serviciu, 
deoarece în baza Legii nr. 448/2006, art. 77 alin. (5), „Monitorizarea �i 
controlul respect�rii prevederilor alin. (2) �i (3) se face de c�tre Inspec�ia 
Muncii”. 

 
În drept, la art. 77 din Legea nr. 448/2006 privind protec�ia �i 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, devenit art. 78 în urma 
republic�rii legii,  se prev�d urm�toarele: 

„(1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în munc� 
conform preg�tirii lor profesionale �i capacit��ii de munc�, atestate prin 
certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de 
evaluare de la nivel jude�ean sau al sectoarelor municipiului Bucure�ti. 

(2) Autorit��ile �i institu�iile publice, persoanele juridice, 
publice sau private, care au cel pu�in 50 de angaja�i, au obliga�ia de a 
angaja persoane cu handicap într-un procent de cel pu�in 4% din 
num�rul total de angaja�i. 

(3) Autorit��ile �i institu�iile publice, persoanele juridice, 
publice sau private, care nu angajeaz� persoane cu handicap în condi�iile 
prev�zute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre 
urm�toarele obliga�ii: 

a) s� pl�teasc� lunar c�tre bugetul de stat o sum� 
reprezentând 50% din salariul de baz� minim brut pe �ar� înmul�it cu 
num�rul de locuri de munc� în care nu au angajat persoane cu handicap; 
[…] 

(5) Monitorizarea �i controlul respect�rii prevederilor alin. 
(2) �i (3) se fac de c�tre Inspec�ia Muncii.” 

Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� 
monitorizarea �i controlul privind obliga�ia persoanelor juridice de a angaja 
persoane cu handicap sau, pentru persoanele juridice care nu angajeaz� 
persoane cu handicap, op�iunea pentru plata lunar� c�tre bugetul de stat o unei 
sume reprezentând 50% din salariul de baz� minim brut pe �ar� înmul�it cu 
num�rul de locuri de munc� în care nu au angajat persoane cu handicap 
apar�ine Inspec�ia Muncii. 

Contestatoarea nu are îns� în vedere c� aceste prevederi se 
refer� la controlul de c�tre Inspec�ia Muncii în ceea ce prive�te obliga�ia de a 
angaja persoane cu handicap sau a op�iunii de a pl�ti lunar c�tre bugetul de stat 
o sum� reprezentând 50% din salariul de baz� minim brut pe �ar� înmul�it cu 
num�rul de locuri de munc� în care nu au angajat persoane cu handicap, or 
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administrarea   acestor sume, sub aspectul  declar�rii, stabilirii, verific�rii 
fiscale �i colect�rii contribu�iei apar�ine Ministerului Finan�elor Publice, prin 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, �i unit��ile sale teritoriale. 

Se re�ine c� în cazul în spe�� s-a efectuat inspec�ie fiscal�, în 
baza prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�. 

Potrivit art. 95 �i 99 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  

„Art. 95 
Persoanele supuse inspec�iei fiscale 
Inspec�ia fiscal� se exercit� asupra tuturor persoanelor, 

indiferent de forma lor de organizare, care au obliga�ii de stabilire, 
re�inere �i plat� a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat, prev�zute de lege. […] 

Art. 99 
Competen�a 
(1) Inspec�ia fiscal� se exercit� exclusiv, nemijlocit �i 

neîngr�dit prin Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� sau, dup� caz, 
de compartimentele de specialitate ale autorit��ilor administra�iei publice 
locale, conform dispozi�iilor prezentului titlu, ori de alte autorit��i care 
sunt competente, potrivit legii, s� administreze impozite, taxe, contribu�ii 
sau alte sume datorate bugetului general consolidat. 

(2) Competen�a de exercitare a inspec�iei fiscale pentru 
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� �i unit��ile sale subordonate se 
stabile�te prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. Organele de inspec�ie fiscal� din aparatul central al Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� au competen�� în efectuarea inspec�iei 
fiscale pe întregul teritoriu al ��rii.” 

 
Totodat�, la art. 32 �i 33 din acela�i act normative se prevede 

c�:  
„Art. 32 
Competen�a general� 
(1) Organele fiscale au competen�� general� privind 

administrarea crean�elor fiscale, exercitarea controlului �i emiterea 
normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscal�. 

Art. 33 
Competen�a teritorial� 
(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor 

�i a altor sume datorate bugetului general consolidat, competen�a revine 
acelui organ fiscal, jude�ean, local sau al municipiului Bucure�ti, stabilit 
prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, în 
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a c�rui raz� teritorial� se afl� domiciliul fiscal al contribuabilului sau al 
pl�titorului de venit, în cazul impozitelor �i contribu�iilor realizate prin 
stopaj la surs�, în condi�iile legii.” 

 
Referitor la aplicarea prevederilor men�ionate, la punctele 32.1 

�i 32.2 din Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 1050/2004, se prevede c�: 
 

„32.1. Ministerul Finan�elor Publice, prin Agen�ia 
Na�ional� de Administrare Fiscal�, �i unit��ile sale teritoriale au 
competen�� general� în ceea ce prive�te administrarea, exercitarea 
controlului �i emiterea normelor de aplicare cu privire la crean�ele fiscale 
ce se cuvin bugetului general consolidat, care, potrivit legii, sunt date în 
competen�a lor de administrare. În scopul administr�rii unitare a acestor 
crean�e, pre�edintele Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� emite 
instruc�iuni în condi�iile legii. 

32.2. Unit��ile administrativ-teritoriale au competen�� 
general� în ceea ce prive�te administrarea crean�elor fiscale care, potrivit 
legii, sunt date în competen�a lor de administrare.” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� Ministerul 
Finan�elor Publice, prin Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, �i unit��ile 
sale teritoriale au competen�� general� în ceea ce prive�te administrarea, 
exercitarea controlului �i emiterea normelor de aplicare cu privire la crean�ele 
fiscale ce se cuvin bugetului general consolidat. 

 Totodat�, se re�ine c� în ceea ce prive�te competen�a în 
administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, aceasta apar�ine acelui organ fiscal, jude�ean, 
local, stabilit prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. 

Potrivit art. 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  

„(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor 
�i a altor sume datorate bugetului general consolidat se în�elege ansamblul 
activit��ilor desf��urate de organele fiscale în leg�tur� cu: 

a) înregistrarea fiscal�; 
 b) declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea 

impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului 
general consolidat; 

 c) solu�ionarea contesta�iilor împotriva actelor 
administrative fiscale.” 
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Faptul c� v�rs�mintele de la persoanele juridice pentru 
persoanele cu handicap neîncadrate reprezint� obliga�ie de plat� la bugetul 
general consolidat, rezult� din Anexa nr. 3 – Nomenclatorul obliga�iilor de 
plat� la bugetul general consolidat – la Ordinul Ministerului Finan�elor Publice 
nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului �i con�inutului formularului 100 
"Declara�ie privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat", unde se 
prevede c�: 

 
“ANEXA 3 
 
                                NOMENCLATORUL 
            obliga�iilor de plat� la bugetul general consolidat 
 
________________________________________________________________________________ 
Nr.       Denumirea crean�ei fiscale                    Temei legal 
crt. 
________________________________________________________________________________ 
[...]    
 
62. V�rs�minte de la persoanele           Legea nr. 448/2006 privind protec�ia 
     juridice, pentru persoanele cu        �i promovarea drepturilor persoanelor 
     handicap neîncadrate                  cu handicap 
________________________________________________________________________________” 
 

 
Totodat�, prin acest ordin, la art. 5, 6 �i 7 se prevede c�: 
„Art. 5 
Prezentul ordin se aplic� pentru impozitele, taxele �i 

contribu�iile sociale datorate începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu 
termen de declarare începând cu data de 25 februarie 2007. 

Art. 6 
La data intr�rii în vigoare a prezentului ordin orice 

dispozi�ie contrar� se abrog�. 
Art. 7 
Direc�ia general� de gestiune a impozitelor �i contribu�iilor 

din cadrul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, Direc�ia general� a 
tehnologiei informa�iei din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, 
Direc�ia general� de administrare a marilor contribuabili, direc�iile 
generale ale finan�elor publice jude�ene �i a municipiului Bucure�ti, 
precum �i, dup� caz, direc�iile de specialitate din cadrul Ministerului 
Finan�elor Publice �i al Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.” 

Faptul c� administrarea v�rs�mintelor de la persoanele juridice 
pentru persoanele cu handicap neîncadrate apar�ine organului fiscal în a c�rui 
eviden�� fiscal� este înregistrat, rezult� �i din Anexa nr. 2 la Ordinul 
Ministerului Finan�elor Publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului �i 
con�inutului formularului 100 "Declara�ie privind obliga�iile de plat� la bugetul 
general consolidat – Instruc�iuni de completare a formularului 100 "Declara�ie 
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privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, 
unde se prevede c�: 

 
“I. Depunerea declara�iei 
 Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul general 

consolidat se completeaz� �i se depune de pl�titorii de impozite, taxe �i 
contribu�ii c�rora le revin, potrivit legisla�iei în vigoare, obliga�iile de 
plat� la bugetul general consolidat cuprinse în Nomenclatorul obliga�iilor 
de plat� la bugetul general consolidat. 

1. Termenul de depunere a declara�iei 
1.1. Lunar, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare 

celei la care se refer�, pentru obliga�iile de plat� reprezentând: […] 
i) v�rs�minte de la persoanele juridice pentru persoanele cu 

handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protec�ia �i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; […] 

2. Organul fiscal competent 
Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul general 

consolidat se depune la organul fiscal în a c�rui eviden�� fiscal� 
contribuabilul este înregistrat ca pl�titor de impozite, taxe �i contribu�ii. 
În cazul sediului secundar înregistrat ca pl�titor de impozit pe veniturile 
din salarii, declara�ia privind impozitul pe veniturile din salarii, 
corespunz�tor activit��ii sediului secundar, se depune la organul fiscal în 
a c�rui eviden�� fiscal� este înregistrat sediul secundar.” 

Din textele de lege prezentate mai sus rezult� c� în ceea ce 
prive�te administrarea v�rs�mintelor pentru persoane cu handicap, respectiv 
declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea, competen�a apar�ine 
Ministerului Finan�elor Publice, prin Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal�, �i unit��ile sale teritoriale, în cazul în spe�� organelor fiscale din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ....., �i nu Inspec�iei 
Muncii, a�a cum sus�ine contestatoarea. 

Întrucât competen�a pentru administrarea v�rs�mintelor pentru 
persoane cu handicap, respectiv declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea, 
apar�ine organelor fiscale din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului  ..... �i nu Inspec�iei Muncii, a�a cum sus�ine contestatoarea, se va 
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de S.C. ..... S.A. pentru 
v�rs�mintele pentru persoane cu handicap în sum� de ..... lei �i pentru 
accesoriile în sum� de .....lei, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    
sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

Deoarece în sarcina contestatoarei au fost re�inute v�rs�mintele 
pentru persoane cu handicap neîncadrate în sum� de ..... lei, care au generat 
accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind modul de 
calcul al acestora, societatea datoreaz� �i accesoriile în sum� de .....lei, 
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reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    
sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de .....lei, aferente 
v�rs�mintelor pentru persoane cu handicap neîncadrate, reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru v�rs�mintele pentru persoane cu handicap neîncadrate în sum� de 
..... lei, care le-a generat, cererea a fost respins�, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de .....lei. 

 
4. Referitor contesta�ia formulat� împotriva Deciziei privind 

nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 25.06.2009, 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 societatea nu a 
motivat �i demonstrat lezarea interesului legitim prin emiterea actului 
administrativ fiscal. 

 
În fapt, prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 

..... din 19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
25.06.2009, organele fiscale au stabilit c� în urma verific�rii la S.C. ..... S.A. 
pentru contribu�ia la asigur�ri sociale, contribu�ia pentru �omaj, contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate, impozitul pe veniturile din salarii �i asimilate 
salariilor �i pentru impozitul pe veniturile din dividende distribuie persoanelor 
fizice nu s-a modificat baza de impunere în perioada verificat�, respectiv 
01.07.2006 – 31.03.2009. 

Societatea formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 25.06.2009, f�r� s� demonstreze 
c� a fost lezat� în drepturile sale prin emiterea acestui act administrativ fiscal. 

 
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.” 
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La art. 109 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, se prevede c�: 

„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.” 
  

În accep�iunea Codului de procedur� fiscal�, aprobat prin 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, art. 110 alin. (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�, potrivit art. 205 �i 206 din acela�i act normativ : 
„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 
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administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 

Din coroborarea celor 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�, contestatoarea nu a demonstrat lezarea interesului 
legitim prin emiterea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 25.06.2009. 

Prin adresa nr. .....din 17.08.2009, transmis� societ��ii cu 
confirmarea nr. ..... �i primit� de c�tre aceasta la data de 20.08.2009, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a solicitat contestatoarei s� 
prezinte motivele de drept �i de fapt pe care se întemeiaz� contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere.  

Referitor la adresa nr. .....din 17.08.2009, prin care s-a solicitat 
contribuabilului s� prezinte motivele de drept �i de fapt pe care se întemeiaz� 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de 
impunere nr. ..... din 19.06.2009, societatea d� r�spuns la adresa transmis�, 
f�r� îns� s� aduc� argumente concrete în leg�tur� cu acest cap�t de cerere. 

Prin adresa nr. ..... din 24.08.2009, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. ..... din 24.08.2009, S.C. 
..... S.A. precizeaz� urm�toarele:  

„Motivele în fapt în baza c�rora am formulat contesta�ia le-am 
indicat la punctele 1, 2 �i 3 din respectiva contesta�iei.” 

La punctele 1, 2 �i 3 din contesta�ia formulat� sunt prezentate 
motivele de fapt privind impozitul pe profit, taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
v�rs�mintele de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate, 
nef�cându-se nici o referire în leg�tur� cu contribu�ia la asigur�ri sociale, 
contribu�ia pentru �omaj, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, impozitul pe 
veniturile din salarii �i asimilate salariilor �i pentru impozitul pe veniturile din 
dividende distribuie persoanelor fizice. 
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Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 
19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
25.06.2009, organele fiscale au constatat c� nu s-a modificat baza de impunere 
pentru aceste crean�e fiscale în perioada verificat�, respectiv 01.07.2006 – 
31.03.2009. 

Rezult� c� societatea nu are în vedere c� organele de control nu 
au stabilit nici o baz� suplimentar� pentru contribu�ia la asigur�ri sociale, 
contribu�ia pentru �omaj, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, impozitul pe 
veniturile din salarii �i asimilate salariilor �i pentru impozitul pe veniturile din 
dividende distribuie persoanelor fizice, nefiind modificat� baza de impunere 
pentru perioada verificat�, respectiv 01.07.2006 – 31.03.2009. 

Din cele prezentate se re�ine c� prin emiterea deciziei de 
nemodificare a bazei de impunere, societatea nu a fost lezat� în drepturile sale. 

 
Ordinul  pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 

Fiscal� nr. 519 / 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, la punctul 13.1 prevede c�: 

„13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - 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 societatea nu demonstreaz� c� a fost 
lezat� în drepturile sale prin emiterea acestui act administrativ fiscal, 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de 
impunere nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub 
nr. ..... din 25.06.2009, urmeaz� sa fie respins� ca fiind lipsit� de interes. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor  art. 19, 21 alin.1, 24 alin.1, alin. 3 lit. d) �i alin.11, art. 
140 alin. (1),  143 alin. (1) lit. a), c), e) �i p), alin. (2) �i alin. (3) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, punctul 12 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
44/2004, pct. 92, 93, 94, 209, 210, 211 �i 212 din Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 1752  / 2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile 
conforme cu directivele europene, emis în baza Legii contabilit��i nr. 82/1991, 
pct. 7 alin. 3 din Hot�rârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, art. 1, 32, 33  65, 95 �i 99  din Ordonan�a Guvernului 
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nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1846 /2003 pentru 
aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirilor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
pentru exporturi �i alte opera�iuni similare, pentru transportul interna�ional �i 
pentru opera�iunile legate de traficul interna�ional de bunuri, prev�zute la art. 
143 alin. (1) �i la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aplicabil pentru anul 2006, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 2222 / 
2006 privind aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii de tax� pe valoarea 
ad�ugat� pentru opera�iunile prev�zute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 
alin. (2) �i art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 77 din Legea nr. 448/2006 privind 
protec�ia �i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, punctele 32.1 �i 
32.2 din Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 1050/2004, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 80/2007 
pentru aprobarea modelului �i con�inutului formularului 100 "Declara�ie 
privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat", art. 85 alin. (1), 109, 
110 alin. (3), 205 �i 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicat�, punctul 13.1 din Ordinul  pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu 
prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                  D E C I D E : 
 
 
-  Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente 

a contesta�iei formulat� de S.C. ..... S.A. împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
..... din 19.06.2009, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... 
din 25.06.2009, privind suma de .....lei, reprezentând: 

-  .....lei impozit pe profit; 
-    .....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ..... lei T.V.A.; 
- ..... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�; 
-   ..... lei v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu 

handicap neîncadrate; 
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-   .....lei major�ri de întârziere aferente v�rs�mintelor de la 
persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate. 
 

-  Respingerea contesta�iei formulat� de S.C. ..... S.A. 
împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 
19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ..... din 
25.06.2009, ca lipsit� de interes. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel ....., în 
termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 


