
D E C I Z I A NR.     272/__.08.2010    
                                      privind  soluŃionarea  contestaŃiei  formulate  de

SC  A SRL din  Bengeoti-Ciocadia, înregistrata  la D.G.F.P. Gorj sub
nr......2009

            

Biroul  soluŃionare   contestaŃii  din  cadrul  D.G.F.P.  Gorj  a  fost  
sesizat de A.I.F. Gorj, prin adresa nr/.....2010,înregistrata la DGFP Gorj
sub nr.....2010, asupra faptului ca, prin SentinŃa penala definitiva
nr.....2010, a încetat motivul care a determinat suspendarea soluŃionarii
contestaŃiei formulate de SC A SRL cu sediul social în  ...., judeŃul Gorj.

PronunŃându-se soluŃia definitiva pe latura penala, DGFP Gorj
este îndreptaŃita sa reia procedura de soluŃionare a contestaŃiei
suspendate prin Decizia nr.....2009.
         Obiectul contestaŃiei îl constituie, o parte din  masurile  dispuse  
de   organele  de inspecŃie ale AIF Gorj,  prin raportul de inspecŃie
fiscala nr.....2009 oi procesul verbal de control nr......2009, acte
administrativ-fiscale care au stat la baza intocmirii Deciziei de impunere
nr.....2009.  

              Sume contestate:
1. Impozit pe profit
- debit                                               -     lei 
- dobânzi de  intârz.                          -    lei 

2. Taxa pe valoarea adaugata
 - debit                                               -   lei 
-  dobânzi de  intârz.                         -     lei 

                                               
 TOTAL  =  ...  lei  

            ContestaŃia  a  fost  formulata  in termenul  prevazut de art. 207
alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala,
republicata.
           

 Cauza    supusa   soluŃionarii  se  incadreaza  in  prevederile art.
205 din OG  nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata.
             



Vazând ca in  speŃa sunt indeplinite prevederile   art.206 si  art.
209 din OG nr.92/2003 republicata, D.G.F.P. Gorj este investita sa se
pronunŃe asupra cauzei.
        

I. SC ... SRL contesta masurile dispuse de organele de inspecŃie
fiscala ale AIF Gorj, prin Decizia de impunere nr.....2010 intocmita  in
baza  raportului de inspecŃie fiscala nr....2009, precizând, totodata,
urmatoarele: 

“- toate operaŃiunile înregistrate în facturile fiscale în litigiu sunt
operaŃiuni reale oi legale, în conformitate cu prevederile art.21, alin.4,
lit.f din Legea nr.571/2003 oi a Legii contabilitaŃii nr.82/1991,
republicata.

- la baza tuturor înregistrarilor contabile au stat facturi fiscale, care
au ataoate fioa de recepŃie ce face dovada intrarii în gestiune, aceste
facturi sunt înscrise cronologic în jurnalul de TVAoi balanŃa de verificare
din luna în care au fost emise, în concluzie, consideram ca operaŃiunile
sunt corecte, astfel ca stabilirea de obligaŃii catre bugetul de stat pentru
TVA oi impozit pe profit, nu se justifica.”

II. Prin Decizia de impunere nr.....2009, intocmita in baza
raportului de inspecŃie fiscala nr.....2009 oi a procesului verbal de
control nr......2009, s-au stabilit în sarcina SC A SRL obligaŃii fiscale
suplimentare la bugetul de stat  în suma  de ... lei  reprezentând Impozit
pe profit, în suma de ... lei oi  taxa pe valoarea adaugata în suma de ...
lei.

Prin adresa Garzii Financiare - secŃia Gorj, nr......2008, se solicita
efectuarea unei inspecŃii fiscale la SC A SRL, pentru stabilirea în
întregime a impozitelor, taxelor oi a datoriilor acestei societaŃi catre
bugetul de stat, ca urmare a savîroirii infracŃiunii de evaziune fiscala.

Ca urmare a verificariilor efectuate s-au stabilit în sarcina SC A
SRL obligaŃiile fiscale suplimentare, prin neacceptarea la deducere a
taxei pe valoarea adaugata oi a cheltuielilor care nu sunt deductibile din
punct de vedere fiscal la calculul profitului impozabil. 

Au fost încalcate prevederile art.21, alin.4, lit.f , respectiv, art.126,
alin.1,  art.145, alin.8, lit.a oi art.155, alin.5 din Legea nr.571/2003,
privind Codul fiscal, cu modificarile oi completatile ulterioare oi a art.6,
alin.1 oi alin.2 din Legea contabilitaŃii nr.82/1991, republicata. 

Pentru debitele suplimentare au fost calculate   dobânzi de  
intârziere în suma totala de ... lei.

III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei,
constatarile organelor de inspecŃie fiscala , motivele invocate de



societate, precum oi legislaŃia in vigoare aferenta speŃei, se reŃin  
urmatoarele:

În fapt, din documentele existente la dosarul contestaŃiei rezulta
ca în perioada iulie 2007 - noiembrie 2008, SC ... SRL
Bengeoti-Ciocadia a aprovizionat marfa de la diveroi furnizori din Ńara,
înregistrând astfel în evidenŃa contabila,  pe perioada menŃionata, un
numar de ... facturi fiscale, considerate de organele de inspecŃie fiscala
ca nu îndeplinesc condiŃiile de document justificativ, motiv pentru care
s-au stabilit diferenŃe constând în impozit pe profit în suma de...  lei,
TVA de plata în suma de ....  lei oi accesorii în suma totala de ... lei.

Cu adresa nr.....2009, anexata la dosarul contestaŃiei, Biroul juridic
din cadrul DGFP Gorj a înaintat plîngere penala Parchetului de pe
Lânga Judecatoria  privind pe SC A, în vederea constatarii existenŃei
sau inexistenŃei elemetelor constitutive ale infracŃiunii prevazute de
Legea nr.241/2005, art.9, alin.1, lit.c.

În conformitate cu prevederile OG 92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, SC ASRL  a formulat contestaŃie, înregistrata la
DGFP Gorj  sub nr......2009.

Prin Decizia nr.....2009, DGFP Gorj a suspendat soluŃionarea pe
fond a contestaŃiei formulate de catre SC A, pâna la pronunŃarea unei
solu Ńii  definitive  pe latura penala, procedura urmând a fi reluata la
încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condiŃiile legii.

Cu adresa nr....08.2010, Activitatea de inspecŃie fiscala Gorj
comunica biroului  soluŃionare  contestaŃiil urmatoarele: “sentin Ńa
penala nr.630/30.03.2010, data în dosarul nr.....,  sentin Ńa definitiva
care priveote pe SC A, încetând motivele care au co ndus la
suspendarea contesta Ńiei pentru suma de 307.314 lei. “

Având în vedere aspectele menŃionate rezulta ca DGFP Gorj este
investita sa analizeze pe fond contestaŃia formulata de SC A SRL .

În fapt, inspecŃia fiscala efectuata de catre organele de inspecŃie
fiscala din cadrul  SAF-AIF Gorj, la SC A SRL, în baza adresei Garzii
Financiare - secŃia Gorj, nr.....2008, a vizat perioada iulie
2006-septembrie 2008, echipa de inspecŃie fiscala stabilind suplimentar  
urmatoarele debite :

1) Taxa pe valoarea adaugata de plata în suma de ... lei oi
majorari de întârziere în suma ... lei

2) Impozit pe profit în suma de ... lei oi majorari de întîrziere
aferente în suma de ... lei

1) Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA, cauza supusa
soluŃionarii este daca societatea avea dreptul sa deduca taxa pe



valoarea adaugata înscrisa în facturi, ce nu au completate toate
elementele obligatorii prevazute de  legislaŃia în vigoare.

Astfel din conŃinutul raportului de inspecŃie fiscala se reŃine faptul
ca organele de inspecŃie fiscala nu au acordat societaŃii contestatoare
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata înscrisa în facturile de
achiziŃie materiale de construcŃie oi piese de schimb,  pe considerentul
ca respectivele facturi nu con Ńin toate informa Ńiile cerute de
formular, respectiv, numarul de ordine,  codul de î nregistrare în
scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal al persoanei care
emite factura, denumirea oi cantitatea bunurilor li vrate, situa Ńie
prezentata detaliat în anexa nr.3PV din raportul de  inspec Ńie fiscala.
Astfel, organele de inspecŃie fiscala au considerat ca nu au fost
respectate prevederile art.6 din Legea contabilitaŃii nr.82/1991,
republicata, respectiv,  art.126, alin.1, art.145, alin.2, lit.a, art.146, alin.1
oi art.155, alin.5,  din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal oi ale art.6
din HG nr.831/1997, republicata, pentru aprobarea N.M. privind
întocmirea oi utilizarea modelelor formularelor comune privind
activitatea financiara oi contabila oi a N.M privind întocmirea oi utilizarea
acestora, cu modificarile oi completarile ulterioare.

În drept, potrivit prevederilor art.126, alin.1, art.146, alin.1, lit.a din
Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal oi ale art.6 din HG nr.831/1997,
republicata, pentru aprobarea N.M. privind întocmirea oi utilizarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiara oi contabila
oi a N.M privind întocmirea oi utilizarea acestora, cu modificarile oi
completarile ulterioare:

Art.6 din Legea nr.82/1991, republicata
“Orice operaŃiune economico-financiara efectuata se

consemneaza în momentul efectuarii ei într-un document care sta la
baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza înregis trarilor în
contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor car e le-au
întocmit, vizat oi aprobat, precum oi a celor le-au  înregistrat în
contabilitate.”

    ART. 126
    OperaŃiuni impozabile
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaŃiuni impozabile în
România cele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiŃii:
    a) operaŃiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt
asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei,
efectuate cu plata;



    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133;
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o
persoana impozabila, astfel cum este definit la art. 127 alin. (1),
acŃionând ca atare;
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre
activitaŃile economice prevzute la art. 127 alin. (2);
ART. 146
    CondiŃii de exercitare a dreptului de deducere
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana
impozabila trebuie sa îndeplineasca urmatoarele condiŃii:
    a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost
ori urmeaza sa îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi
fie prestate în beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa deŃina
o factura emisa în conformitate cu prevederile art. 155;
    b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în
beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este obligata la
plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), sa deŃina o factura emisa în
conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prevzute la art.
155^1 alin. (1);

ART. 155
    Facturarea

(1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o
prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fara drept de deducere
a taxei, conform art. 141 alin. (1) i (2), trebuie sa emita o factura catre
fiecare beneficiar, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare
celei în care ia naotere faptul generator al taxei, cu excepŃia cazului în
care factura a fost deja emis. De asemenea, persoana impozabila
trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma
avansurilor încasate în legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de
servicii, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în
care a încasat avansurile, cu excepŃia cazului în care factura a fost deja
emisa.
    (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informaŃii:
    a) numarul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care
identifica factura în mod unic;
    b) data emiterii facturii;
   c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data
încasarii unui avans, în masura în care aceasta data difera de data
emiterii facturii;



    d) denumirea/numele,  adresa  oi codul  de înregistrare  în scopuri
de TVA sau,  dup  caz, codul  de identificare  fiscal, ale persoanei
impozabile  care emite  factura ;
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în
România oi care i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum oi
denumirea/numele, adresa oi codul de înregistrare în scopuri de TVA,
conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
    f) denumirea/numele  oi adresa  beneficiarului  bunurilor  sau
serviciilor,  precum  oi codul  de înregistrare  în scopuri  de TVA sau
codul  de identificare  fiscal ale beneficiarului,  daca acesta  este o
persoan a impozabil a sau o persoan a juridic a neimpozabil a;
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România oi
care i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum oi denumirea/numele,
adresa oi codul de înregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului
fiscal;

h) denumirea oi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor
prestate, precum oi particularitaŃile prevazute la art. 125^1 alin. (3) în
definirea bunurilor, în cazul livrarii intracomunitare de mijloace de
transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor oi serviciilor sau, dup caz,
avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operaŃiune
netaxabila, preŃul unitar, exclusiv taxa, precum oi rabaturile, remizele,
risturnele oi alte reduceri de preŃ;

j) indicarea cotei de taxa aplicate oi a sumei taxei colectate,
exprimate în lei, în funcŃie de cotele taxei;

k) în cazul în care nu se datoreaza taxa, trimiterea la dispoziiŃile
aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alt menŃiune
din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face
obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
      Hot.Guv.nr.831/1997, republicata, pentru aprobarea N.M. privind
întocmirea oi utilizarea modelelor formularelor comune privind
activitatea financiara oi contabila oi a N.M privind întocmirea oi utilizarea
acestora, cu modificarile oi completarile ulterioare, unde la art.6, se
prevede: “ Procurarea  oi utilizarea  de formulare  tipizate  cu regim
special de înseriere  oi numerotare  din alte  surse  decât cele  în
prezenta  hot arâre sunt  interz ise.Opera Ńiunile  consemnate  în aceste
formulare  nu pot fi  înregistrate  în contabilitate,  iar  bunurile  care fac
obiectul  tranzac Ńiilor  respective sunt  considerate fara documente
legale  de provenien Ńa”  .

Totodata, Decizia nr.V din 15.01.2007, emisa de Înalta Curte de
CasaŃie oi JustiŃie - SecŃiile Unite, precizeaza :”Taxa pe valoarea
adaugata nu poate fi dedusa oi nici nu se poate diminua baza
impozabila la stabilirea impozitului pe profit în situaŃia în care



documentele justificative prezentate nu con Ńin  elementele  sau nu
furnizeaz a toate  informa Ńiile  prev azute de dispozi Ńiile  legale  în
vigoare  la data efectu arii  opera Ńiunii  pentru care se solicita
deducerea TVA” .

Din con Ńinutul textelor de lege  citate mai sus se re Ńine ca
justificarea dreptului de deducere a TVA, se face c u factura fiscala,
care trebuie sa con Ńina elementele prevazute de art.155 din Legea
571/2003, privind Codul fiscal, oi sa fie emisa de o persoana
înregistrata ca platitoare de taxa pe valoarea adau gata. 

Tinând cont de cele men Ńionate anterior, întrucât
facturile care fac obiectul prezentei contesta Ńii nu con Ńin toate  
elementele prevazute de legisla Ńia men Ńionata anterior, în mod
corect, organele de inspec Ńie fiscala au procedat la neadmiterea la
deducere a TVA înscrisa pe aceste facturi, motiv pe ntru care acest
capat de cerere, contesta Ńia va fi respinsa, în totalitate ca
neîntemeiata. 

2) Referitor la suma de ... lei, reprezentând impozit pe profit
Din conŃinutul raportului de inspecŃie fiscala se reŃine faptul ca

organele de inspecŃie fiscala nu au acordat societaŃii contestatoare
dreptul de deducere a cheltuielilor înscrise în facturile de achiziŃie
materiale de construcŃii oi piese auto pe considerentul ca nu au fost
respectate prevederile art.21, alin.4, lit.f din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal oi ale art.6 din HG nr.831/1997, republicata, pentru
aprobarea N.M. privind întocmirea oi utilizarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiara oi contabila oi a N.M privind
întocmirea oi utilizarea acestora, cu modificarile oi completarile
ulterioare. 

În drept, art.21, alin.4, lit.f, din Legea nr.571/2003, privind Codul
fiscal, precizeaza:

“(4)Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
(...)
f)nu pot fi înregistrate în contabilitate cheltuielile care nu au la

baza un document justificativ, potrivit legii, care sa faca dovada
efectuarii operaŃiunii”(...).,

 Decizia nr.V din 15.01.2007, emisa de Înalta Curte de CasaŃie oi
JustiŃie - SecŃiile Unite,  precizeaza :”Taxa pe valoarea adaugata nu
poate fi dedusa oi nici nu se poate diminua baza impozabila la stabilirea
impozitului pe profit în situaŃia în care documentele justificative
prezentate nu con Ńin  elementele  sau nu furnizeaz a toate  informa Ńiile
prev azute de dispozi Ńiile  legale  în vigoare  la data efectu arii
opera Ńiunii  pentru care se solicita deducerea TVA” .



Potrivit celor menŃionate, precum oi a celor  reŃinute la punctul 1
din prezenta decizie, simpla înregistrare în contabilitate a facturilor nu
este suficienta pentru ca aceste cheltuieli sa fie deductibile, legea
fiscala precizând pentru înscrisurile care nu îndeplinesc calitatea de
document justificativ, nu se admite deducerea cheltuielilor.

Având în vedere cele menŃionate, Ńinând cont ca documentele
care fac obiectul prezentei contestaŃii (facturi fiscale), nu conŃin
elementele obligatorii prevazute de legislaŃia în vigoare, se reŃine, ca în
mod legal, organele de inspecŃie fiscala nu au admis la deducere
cheltuielile înscrise în facturile menŃionate, stabilind totodata un impozit
pe profit suplimentar în suma totala de 90.796 lei, iar  pe cale de
consecinŃa oi pentru acest capat de cerere contestaŃia petentei urmeaza
sa fie respinsa ca neîntemeiata.

3) Referitor la accesoriile în suma de ... lei, repre zentând: 
- dobânzi de  intârz. aferente impozit profit                   -      lei 
- dobânzi de  intârz.  aferente TVA                               -      lei , 

se re Ńine ca stabilirea de accesorii aferente taxei pe va loarea
adaugata, respectiv impozitului pe profit, în sarci na contestatoarei
reprezinta masura accesorie în raport cu debitul.

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re Ńinut atât debitul
de natura taxei pe valoarea adaugata, cât oi debitu l de natura
impozitului pe profit, aceasta datoreaza oi accesor iile aferente
acestora, reprezentând masura accesorie, conform pr incipiului de
drept “accesorium sequitur principale” potrivit car uia bunul
accesoriu urmeaza soarta juridica a bunului princip al, drept pentru
care contesta Ńia referitoare la acest capat de cerere urmeaza sa fie
respinsa ca neîntemeiata.

Pentru considerentele aratate, în temeiul actelor normative citate,
art.216 alin.(1) din O.G. 92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, D.G.F.P. Gorj, prin directorul executiv, 

DECIDE:

      

1) Respingerea  contestaŃiei formulata de SC  A SRL  impotriva
deciziei de impunere nr......2009 întocmita de organele de specialitate
din cadrul AIF  Gorj,  cu privire la suma totala de ... lei, compusa din:



1. Impozit pe profit
- debit                                               -     lei 
- majorari de  intârz.                          -     lei 
2. Taxa pe valoarea adaugata
 - debit                                               -    lei 
-  majorari de  intârz.                         -     lei
2) Prezenta  decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj, secŃia de

contencios adminstrativ , în termen de 6 luni de la comunicare.  

                                    DIRECTOR EXECUTIV


