
            DECIZIA NR. 27/ 2009
                     privind  soluţionarea contestaţiei  nr. ....

formulata de S.C. ... S.R.L. din ....

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  a  fost 
sesizată prin adresa nr.  ....  asupra contestaţiei  nr.  ...  formulată de 
S.C. ... S.R.L. cu sediul în ... str. ..., jud. Dâmboviţa, înregistrată la 
O.R.C. Dâmboviţa sub nr. ... având C.U.I. ..., fiind reprezentată de d-
nul ... în calitate de asociat unic, având C.N.P. ....

D.G.F.P. Dâmboviţa a emis în cauză Decizia nr. ... prin care s-
a suspendat soluţionarea contestaţiei până la pronunţarea unei soluţii 
definitive pe latură penală.

Prin adresa  nr. ... s-a comunicat Hotărârea din data de ... a 
Judecătoriei  Moreni  cu menţiunea că este definitivă şi  irevocabilă, 
motiv pentru care,  în conformitate cu art. 214 alin. 3 din O.G. nr. 92/ 
2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi 
completările  ulterioare,  D.G.F.P.  Dâmboviţa  urmează  să  se 
investească pe latura civilă a cauzei în vederea soluţionării pe fond a 
contestaţiei formulată de această societate.

Petentul formulează contestaţie împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală nr. ...  din data de ...  şi Raportul de Inspecţie Fiscală nr. ... 
întocmite  de  organele  de  control  ale  Activităţii  Controlului  Fiscal 
Dâmboviţa. 

Suma totală contestată este de... lei reprezentând:
- ... lei - impozit pe profit suplimentar;
-  ...  lei  - majorări  de întârziere aferente impozitului pe profit 

suplimentar;
- ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară;
-  ...  lei  -  majorări  de  întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea 

adaugată suplimentară;
- ... lei - penalităţi de întârziere.
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Nr.



Contestaţia a fost formulată în termen legal, poartă semnătura 
titularului dreptului procesual, precum şi ştampila societăţii.

 Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
art. 205, 206, 207 şi 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este 
competentă să soluţioneze contestaţia formulată de  S.C. ...  S.R.L. 
din ...

I.  Petenta contestă  "Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală" nr. ...din 
data  de  .  emisă  de..  organul  de  control  al  Activităţii  de  Inspecţie 
Fiscală Dâmboviţa.

II.  Prin  Decizia  de  impunere privind  obligaţiile  fiscale 
suplimentare  de plată  stabilite  de inspecţia  fiscală  nr.  ...  din  data 
de  ...  organul  de  inspecţie  fiscală  a  stabilit  în  sarcina  societăţii 
petente taxa pe valoarea adăugată şi impozit pe profit suplimentare 
cu accesoriile aferente.

Prin referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei  depusă 
de S.C. .... S.R.L. organul de inspecţie fiscală din cadrul Activităţii de 
Inspecţie Fiscală Dâmboviţa îşi menţine constatările din Raportul de 
Inspecţie  Fiscală  nr.  ...  precum şi  în  referatul  privind  soluţionarea 
contestaţiei înregistrat sub nr. ...

III.  Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente la dosarul cauzei, motivaţiile contestatoarei şi în raport cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este 
investită  să  analizeze  dacă  suma  totală  contestată  de  ... lei, 
reprezentând  taxă  pe  valoarea  adaugată  şi  impozit  pe  profit 
suplimentare cu accesoriile aferente, este legal datorată.

Î  n  fapt  , prin  Decizia  nr....  Direcţia  Generală  a  Finanţelor 
Publice  Dâmboviţa  a  dispus  suspendarea  soluţionării  contestaţiei 
formulată de S.C.  ... S.R.L. din  Moreni, până la pronunţarea unei 
soluţii definitive pe latură penală,  urmând să fie reluată la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea.

În urma primirii Rechizitorului nr. . transmis ..de către Parchetul 
de  pe  lângă  Judecătoria...prin  adresa  nr.  ...   Biroul  Soluţionare 
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Contestaţii a solicitat Biroului Juridic din cadrul D.G.F.P. Dâmboviţa 
relaţii despre stadiul în care se află cauza penală şi să ne precizeze 
dacă  motivul  de  încetare  a  suspendării  soluţionării  contestaţiei 
formulate de S.C. ... S.R.L. din  Moreni a rămas definitiv şi irevocabil.

Prin adresa nr. ... Biroul Juridic din cadrul D.G.F.P. Dâmboviţa 
ne-a  comunicat  că  s-a  constituit  parte  civilă  în  acest  dosar  în 
condiţiile  în  care  prejudiciul  cauzat  de  inculpatul  Şuţoiu  Valentin 
Darian  a  fost  în  totalitate  recuperat.  Totodată,  Biroul  Juridic  a 
transmis Hotărârea din data de ... cu menţiunea că este definitivă şi 
irevocabilă.

Faţă de cele prezentate mai sus, în conformitate cu art. 216 din 
O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 12.1 lit. (c) din 
O.M.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
titlului  IX  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată, prin reluarea procedurii administrative 
se ia act de soluţia pronunţată de instanţa penală.

Din  documentele  aflate  la  dosarul  cauzei  se  reţine  că 
societatea petentă  a înregistrat în contabilitate 8 facturi fiscale care 
nu îndeplineau cerinţele prevăzute la art. 155 alin. 8 pct. c din Legea 
nr.  571/2003  pentru  a  fi  înregistrate  în  contabilitate  cu  privire  la 
numele,  adresa  şi  codul  de  identificare  ale  persoanei  care  emite 
factura deoarece nu conţineau elemente reale. Totodată, petentul a 
preluat bunurile de natura stocurilor din gestiunea societăţii pentru a 
fi  folosite în scopuri  care nu au legătură cu activitatea economică 
desfăşurată.  Astfel,  organele  de inspecţie  fiscală au stabilit  corect 
obligaţiile fiscale suplimentare cu accesoriile aferente.

În acest sens se reţine şi  Hotărârea din data de ... emisă de 
Judecătoria  Moreni  prin  care  s-a  stabilit  că  organul  de  cercetare 
penală constată vinovăţia d-lui ... asociat unic şi administrator al S.C. 
... S.R.L. din  Moreni pentru faptele încriminate. 

De asemenea, se are în vedere şi Decizia nr. .. din ... emisă de 
Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie,  publicată  în  M.O.  nr.  ...,  care 
stabileşte că taxa pe valoare adăugată nu poate fi dedusă în cazul în 
care documentele justificative prezentate nu conţin sau nu furnizează 
toate informaţiile prevăzute în dispoziţiile  legale în vigoare la data 
efectuării operaţiunii pentru care se solicită deducerea T.V.A.

 Faţă  de  cele  mai  sus  prezentate,  contestaţia  urmează  a  fi 
respinsă ca neîntemeiată în totalitate pentru suma contestată de ... 
lei,  reprezentând  taxă  pe  valoarea  adaugată  şi  impozit  pe  profit 
suplimentare cu accesoriile aferente.
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 Î  n drept  , art. 19 alin. 1 şi alin. 2 din Legea 571/2003 privind 
Codul Fiscal prevede:
     “Reguli generale
    (1) Profitul impozabil  se calculează ca diferenţă între veniturile  
realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi  
la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.  La stabilirea profitului  
impozabil  se  iau  în  calcul  şi  alte  elemente  similare  veniturilor  şi  
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
    (2) Metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare,  
privind ieşirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul  
profitului  impozabil,  cu  excepţia  cazului  prevăzut  la  alin.  (3).  
Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifică în cursul  
anului fiscal.[...]”

Art.  128  alin.  4  din  Legea  571/2003  privind  Codul  Fiscal 
prevede:
  “[...](4)  Preluarea  de  către  persoane  impozabile  a  bunurilor  
achiziţionate sau fabricate de către acestea pentru a fi  utilizate în  
scopuri  care  nu au legătură  cu activitatea economică desfăşurată 
sau  pentru  a  fi  puse  la  dispoziţie  altor  persoane  în  mod  gratuit  
constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa pe valoarea 
adăugată aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a 
fost dedusă total sau parţial.[...]”

Art. 145 alin. 8 lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 
prevede:

”[...] (8)  Pentru exercitarea dreptului  de deducere a taxei  pe 
valoarea  adăugată,  orice  persoană  impozabilă  trebuie  să  justifice 
dreptul  de  deducere,  în  funcţie  de  felul  operaţiunii,  cu  unul  din 
următoarele documente:
    a)  pentru  taxa  pe  valoarea  adăugată  datorată  sau  achitată,  
aferentă bunurilor care i-au fost livrate sau urmează să îi fie livrate, şi 
pentru prestările de servicii care i-au fost prestate ori urmează să îi  
fie prestate de o altă persoană impozabilă, cu factură fiscală, care  
cuprinde informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (8)[...]”

Art. 155 alin. 8 lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal 
prevede:

“(8) Factura fiscală trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele 
informaţii:
    a) seria şi numărul facturii;
    b) data emiterii facturii;
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    c) numele, adresa şi codul de identificare fiscală ale persoanei  
care emite factura;
    d) numele, adresa şi codul de identificare fiscală, după caz, ale  
beneficiarului de bunuri sau servicii;
    e) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor  
prestate;
    f)  preţul  unitar  fără  taxa  pe  valoarea  adăugată  şi  baza  de 
impozitare pentru fiecare cotă sau scutire;
    g) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată sau menţiunile:  
scutit  cu  drept  de  deducere,  scutit  fără  drept  de  deducere,  
neimpozabil, supus regulilor speciale, după caz. Pentru operaţiunile 
supuse taxării inverse se menţionează obligatoriu "taxare inversă";
    h) suma taxei pe valoarea adăugată de plată, pentru operaţiunile  
taxabile,  cu  excepţia  cazurilor  în  care  se  aplică  reguli  speciale  
prevăzute prin norme metodologice.[...]”

Art. 116 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“ Dobânzi
    (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua  
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii  
sumei datorate inclusiv.[...]

Art.  121  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură 
fiscală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“   Penalităţi de întârziere
    (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o  
penalitate de întârziere  de 0,6% pentru fiecare lună şi/sau pentru 
fiecare fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a  
lunii  următoare scadenţei  acestora până la  data stingerii  acestora 
inclusiv.  Penalitatea  de  întârziere  nu  înlătură  obligaţia  de  plată  a  
dobânzilor.
    (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (3) şi (4) penalităţilor  
de întârziere li se aplică regimul stabilit pentru dobânzi.
    (3) Penalitatea de întârziere se datorează până la data începerii  
procedurii de executare silită.
    (4) În cazul în care s-au acordat înlesniri la plată, penalitatea de 
întârziere se datorează până la data de întâi a lunii următoare celei  
în care s-au acordat înlesnirile.  Nerespectarea înlesnirilor la plată,  
aşa  cum  au  fost  acordate,  conduce  la  calculul  penalităţilor  de 
întârziere de la data încetării, conform legii, a valabilităţii înlesnirilor.
    (5) Nivelul penalităţii de întârziere se poate modifica anual prin  
legea bugetului de stat.”
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Pentru considerentele arătate în conţinutul prezentei decizii şi 
în temeiul  art. 19 alin. 1 şi alin. 2, art. 128 alin. 4, art. 145 alin. 8 lit. 
a), art. 155 alin. 8 lit. a)  din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 
art. 116 alin. 1 şi art. 121 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art 211, art. 216 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se:
 

D E C I D E

1.  Respingerea ca neîntemeiată legal a contestaţiei formulată 
de  S.C. ... S.R.L. din  Moreni împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală 
nr.... din data de ... întocmită de organele de control ale  Activităţii de 
Inspecţie Fiscală Dâmboviţa pentru suma totală contestată de ... lei 
reprezentând:

- ...lei - impozit pe profit suplimentar;
-  ...  lei  - majorări  de întârziere aferente impozitului pe profit 

suplimentar;
- ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară;
-  ...  lei  -  majorări  de  întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea 

adaugată suplimentară;
-...lei - penalităţi de întârziere.

2.  În conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale  art.  11 alin.  (1)  din Legea nr.  554/2004 a contenciosului 
administrativ, prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 
(şase)  luni  de  la  data  primirii,  la  instanţa  de  contencios 
administrativ competentă din cadrul Tribunalului Dâmboviţa.

Director  executiv,

             
Avizat,

                      Birou  juridic

                   consilier juridic 
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