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DECIZIA nr.67/23.09.2008 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.R.L. 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. - A.I.F. CONSTAN�A, prin 
adresa nr………/25.08.2008, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr………/25.08.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de c�tre 
S.C. CONSTANTA S.R.L., societate cu sediul în MEDGIDIA str………… 
nr……, jud.Constan�a, CIF RO ……………. 

Obiectul contesta�iei îl constituie m�surile dispuse prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� emis� sub nr………/25.06.2008, 
urmare constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr……… din 
data de 25.06.2008, întocmite de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul S.A.F. - A.I.F. Constan�a, acte administrative 
fiscale primite de c�tre contestatar� în data de 22.07.2008, 
conform semn�turii �i �tampilei aplicate pe adresa de înaintare 
nr………/26.06.2008. 

Suma contestat� este în cuantum de ………… lei �i reprezint�: 
-  ………… lei impozit pe profit, aferent anilor 2006 �i 2007;  
-  ………… lei major�ri de întârziere aferente; 
- ………… lei cheltuieli nedeductibile fiscal, aferente anilor 

2006, 2007 �i 2008; 
- ………… lei tva de plat� stabilit� suplimentar aferent� anilor 

2006, 2007 �i 2008. 
Contesta�ia a fost formulat� în numele petentei de c�tre 

reprezentantul legal, respectiv administratorul societ��ii, în 
persoana d.lui M………… I…………, fiind respectate astfel dispozi�iile 
art.206(1) lit.e) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i a fost depus� 
în termenul legal prev�zut la art.207(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, petenta a semnat de primirea actelor administrative 
fiscale în data de 22.07.2008 iar contesta�ia formulat� a fost 
depus� �i înregistrat� la organul fiscal competent sub nr………… din 
data de 08.08.2008. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur� prevazute la art.209 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i 
s� pronun�e solu�ia legal�. 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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I. Prin contesta�ia înregistrat� la S.A.F. – A.I.F. Constan�a 

sub nr………/08.08.2008, iar la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr………/14.08.2008, S.C. CONSTANTA S.R.L. contest� par�ial 
obliga�iile de plat� suplimentare stabilite prin Decizia de 
impunere  nr………/25.06.2008, urmare constat�rilor din Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 25.06.2008, acte administrative 
fiscale pe care societatea confirm� c� le-a primit în data de 
22.07.2008. 

În sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� urm�toarele: 
1. Referitor la impozitul pe profit stabilit de c�tre organul 

de inspec�ie fiscal� pentru anul 2006 în sum� de ………… lei �i 
pentru anul 2007 în sum� de ………… lei, petenta sus�ine c� în 
aceast� perioad� îndeplinea condi�iile legale de a fi pl�titoare 
de impozit pe veniturile microintreprinderilor �i, prin urmare, nu 
poate fi pl�titoare de impozit pe profit, a�a cum a stabilit 
controlul fiscal. Astfel, petenta consider� c� nu datoreaz� 
impozitul pe profit în sum� de ………… lei, motiv pentru care 
solicit� ca aceast� sum� s� fie sc�zut� din totalul obliga�iilor 
de plat� stabilite de c�tre organul de control. Aferent acestei 
sume, prin cererea formulat�, petenta solicit�, de asemenea, �i 
sc�derea major�rilor �i penalit��ilor aferente din totalul 
accesoriilor calculate în sum� de ………… lei. 

2. Referitor la cheltuielile nedeductibile fiscal în cuantum 
de ………… lei, aferente anilor 2006 – ………… lei, 2007 – ………… lei �i 
2008 – ………… lei, petenta arat� c� toate acestea reprezint� 
cheltuieli cu materiale de construc�ii �i repara�ii, care s-au 
efecuat pentru renovarea spa�iului de la punctul de lucru al 
societ��ii situat în strada …………… nr……, cheltuieli pe care 
societatea consider� c� avea dreptul de a le efectua �i, prin 
urmare, valoarea acestora nu trebuie s� influen�eze baza de calcul 
a impozitului pe profit. 

3. Referitor la TVA, petenta consider� ca fiind injust�  
m�sura organului de inspec�ie privind neacordarea dreptului de 
deducere al TVA, înscris� în facturile prin care societatea s-a 
aprovizionat de la diver�i furnizori. Astfel, petenta contest� TVA 
de plat� în sum� de ………… lei, stabilit� suplimentar de c�tre 
organul de inspec�ie fiscal�, aferent� anilor 2006 – ………… lei, 
2007 – ………… lei �i 2008 – ………… lei. 

Fa�� de cele prezentate, prin cererea formulat�, petenta 
solicit� reanalizarea situa�iei fiscale a societ��ii. 
 

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 25.06.2008, 
întocmit de reprezentan�ii S.A.F. - A.I.F. Constan�a, s-a procedat 
la solu�ionarea adresei nr………/07.01.2008, emis� de c�tre I.P.J. 
Constan�a, Poli�ia Municipiului Medgidia, Biroul de Investigare a 
Fraudelor, înregistrat� la S.A.F. - A.I.F. Constan�a sub 
nr………/09.01.2008, cu privire la efectuarea unui control de fond la 
societatea CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Medgidia, �i a cuprins 
perioada 01.01.2003/31.03.2008.  

Urmare verific�rii de fond, efectuat� de c�tre organul de 
inspec�ie fiscal�, au fost stabilite obliga�ii fiscale 
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suplimentare în sum� total� de ………… lei, din care petenta contest� 
suma de ………… lei reprezentând: 

- ………… lei impozit pe profit (2006-2007; 
- ………… lei major�ri de întârziere aferente; 
- ………… lei TVA de plat� suplimentar (2006 - ………… lei, 2007 - 

………… lei, 2008 - ………… lei); 
precum �i suma de ………… lei, reprezentând cheltuieli nedeductibile 
fiscal, care a influen�at profitul impozabil. 

 
1.Referitor la TVA.  
 
Anul 2006 
Organul de inspec�ie a constatat c� în lunile mai �i 

septembrie, societatea a dedus TVA în sum� de ………… lei (anexa 
nr.5) în baza unor facturi fiscale care nu au completate toate 
rubricile, elemente obligatorii prev�zute la art.155(5) din L.G. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i, prin urmare, conform prevederilor art.146(1) lit.a) 
din acela�i act normativ, societatea nu îndepline�te condi�iile 
legale pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. 

 
Anul 2007 
Organul de inspec�ie a constatat c� în lunile ianuarie, 

octombrie, noiembrie �i decembrie, societatea a dedus TVA în sum� 
de ………… lei (anexa nr.5) în baza unor facturi fiscale care nu au 
completate toate rubricile, elemente obligatorii prev�zute la 
art.155(5) din L.G. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare �i, prin urmare, conform 
prevederilor art.146(1) lit.a) din acela�i act normativ, 
societatea nu îndepline�te condi�iile legale pentru exercitarea 
dreptului de deducere a TVA. Deasemenea, în luna ianuarie 2007, 
societatea a înregistrat în eviden�a contabil�, în mod eronat, TVA 
deductibil� în sum� de ………… lei, f�r� s� aib� la baz� un document 
justificativ, înc�lcând astfel prevederile art.145(3) lit.a), 
coroborate cu cele ale alin.a(8) lit.a din L.G. nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Anul 2008 
Organul de inspec�ie a constatat c� în luna februarie, 

societatea a dedus TVA în sum� de ………… lei (anexa nr.5) în baza 
unor facturi fiscale care nu au completate toate rubricile, 
elemente obligatorii prev�zute la art.155(5) din L.G. nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
�i, prin urmare, conform prevederilor art.146(1) lit.a) din 
acela�i act normativ, societatea nu îndepline�te condi�iile legale 
pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. 

Fa�� de cele prezentate, organul de control a procedat la 
recalcularea TVA deductibile prin mic�orarea cuantumului acesteia 
cu suma de ………… lei (……… lei + ……… lei + ……… lei). 
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2.Referitor la cheltuielile nedeductibile fiscal în sum� de 
………… lei. 

 
Anul 2006 
Organul de control a stabilit c� societatea a înregistrat în 

contabilitate, în luna martie, cheltuieli în sum� de ………… lei, 
pentru care nu de�ine un document justificativ potrivit legii, 
prin care s� fac� dovada efectu�rii opera�iunilor sau intr�rilor 
în gestiune, dup� caz, �i nu a întocmit “bonuri de consum” pentru 
materialele �i obiectele de inventar date în consum. Astfel, 
organul de control a stabilit c� au fost înc�lcate dispozi�iile 
art.21 alin.(4) lit.f) din L.G. nr.571/2003 privind Codul fiscal 
cu modific�rile ulterioare �i, prin urmare, societatea nu are 
drept de deducere la calculul impozitului pe profit pentru 
cheltuielile în sum� de ………… lei. 

 
Anul 2007 
Organul de control a stabilit c� societatea a înregistrat în 

contabilitate în lunile ianuarie, aprilie, mai, iunie, iulie, 
august, septembrie �i noiembrie, cheltuieli în sum� de ………… lei 
(anexa nr.9), pentru care nu de�ine documente justificative 
potrivit legii, prin care s� fac� dovada efectu�rii opera�iunilor 
sau intr�rilor în gestiune, dup� caz, �i nu a întocmit “bonuri de 
consum” pentru materialele �i obiectele de inventar date în 
consum. 

Astfel, fa�� de aceste constat�ri, organul de control a 
stabilit c� au fost înc�lcate dispozi�iile art.21 alin.(4) lit.f) 
din L.G. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile 
ulterioare �i, prin urmare, societatea nu are drept de deducere la 
calculul impozitului pe profit pentru cheltuielile înregistrate în 
contabilitate în sum� de ………… lei. 

 
Anul 2008 
Organul de control a stabilit c� societatea a înregistrat în 

contabilitate, în lunile februarie �i martie, cheltuieli în sum� 
de ………… lei, cheltuieli pentru care nu de�ine documente 
justificative potrivit legii, prin care s� fac� dovada efectu�rii 
opera�iunilor sau intr�rilor în gestiune, dup� caz, �i nu a 
întocmit “bonuri de consum” pentru materialele �i obiectele de 
inventar date în consum, fiind înc�lcate astfel dispozi�iile 
art.21 alin.(4) lit.f) din L.G. nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile ulterioare. 

Deasemenea, în lunile ianuarie �i martie, societatea a 
înregistrat în contabilitate cheltuieli privind amenzile în sum� 
de ………… lei, cheltuieli care nu au fost considerate ca fiind 
nedeductibile la calculul profitului impozabil, fiind astfel 
înc�lcate dispozi�iile art.21 alin.(4) lit.b) din Codul fiscal. 

Astfel, pentru trim.I 2008, organul fiscal a recalculat 
pierderea fiscal� a societ��ii influien�ând cuantumul acesteia cu 
suma de ………… lei (……… lei + ……… lei + ……… lei impozit pe venitul 
microintreprinderilor). 
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3.Referitor la impozitul pe profit, aferent anilor 2006 �i 2007. 
 
În actul de control organul de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� 

societatea, prin cererea de men�iuni depus� la organul fiscal 
competent, s-a declarat începând cu anul 2003 ca pl�titoare de 
impozit pe venit microintreprinderi, dar, pentru continuitate, nu 
a respectat condi�ia prev�zut� la art.103 lit.b) din L.G. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, referitoare la obligativitatea de a avea de la 1 la 9 
salari�i, �i prin urmare începînd cu data de 01.01.2004, 
societatea avea obliga�ia de a se înregistra ca pl�titoare de 
impozit pe profit.  

 
Anul 2006 
Din verificare, organul de control a constatat c� societatea 

nu a înregistrat în eviden�a contabil� veniturile din prest�rile 
de servicii în sum� de ………… lei, realizate în lunile august, 
septembrie, octombrie, noiembrie �i decembrie. Deasemenea, în luna 
martie, societatea a înregistrat în contabilitate cheltuieli în 
sum� de ………… lei, pentru care nu de�ine documente justificative 
potrivit legii, prin care s� fac� dovada efectu�rii acestor 
opera�iuni �i nu a întocmit “bonuri de consum” pentru materialele 
�i obiectele de inventar date în consum �i, prin urmare, nu are 
drept de deducere pentru aceste cheltuieli.  

Pentru aspectele semnalate, organul de control a stabilit c� 
au fost înc�lcate prevederile art.21. alin.4) lit.f) din L.G. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precum �i prevederile art.6(1) din L.G. nr.82/1991, 
legea contabilit��ii, republicat�. 

Fa�� de aceste constat�ri, organul de control a procedat la 
recalcularea profitului impozabil �i la stabilirea impozitului pe 
profit de plat� în sum� de ………… lei. 

 
Anul 2007 
Din verificare, organul de control a constatat c� societatea 

nu a înregistrat în eviden�a contabil� veniturile din prest�rile 
de servicii în sum� de ………… lei, realizate în lunile ianuarie �i 
februarie. Deasemenea, în luna ianuarie, societatea a înregistrat 
în contabilitate cheltuieli în sum� de ………… lei, iar în lunile 
ianuarie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie �i 
noiembrie, în sum� de ………… lei, pentru care societatea nu de�ine 
documente justificative potrivit legii, prin care s� fac� dovada 
efectu�rii acestor opera�iuni �i nu a întocmit “bonuri de consum” 
pentru materialele �i obiectele de inventar date în consum �i, 
prin urmare, nu are drept de deducere pentru aceste cheltuieli.  

Pentru aspectele semnalate, organul de control a stabilit c� 
au fost înc�lcate prevederile art.21. alin.4) lit.f) din L.G. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, precum �i prevederile art.6(1) din L.G. nr.82/1991, 
legea contabilit��ii, republicat�. 
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Fa�� de aceste constat�ri, organul de control a procedat la 
recalcularea profitului impozabil �i la stabilirea impozitului pe 
profit de plat� în sum� de ………… lei. 

Pentru obliga�ia de plat� stabilit� suplimentar la control, 
constând în impozit pe profit, în timpul controlului s-a procedat 
la calcularea de accesorii în sum� de ………… lei, din care petenta 
contest� doar accesoriile aferente impozitului pe profit din anii 
2006 �i 2007. 

Pentru obliga�iile de plat� stabilite suplimentar prin 
raportul de inspec�ie din data de 25.06.2008, organul de control a 
emis Decizia de impunere nr………/25.06.2008. 
 

III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� m�sura dispus� de c�tre 

organul de inspec�ie fiscal� cu privire la stabilirea obliga�iilor 
fiscale suplimentare constând în impozit pe profit �i TVA, precum 
�i a accesoriilor aferente este conform dispozi�iilor legale. 

 
În temeiul prevederilor pct.2.5. din O.M.F.P. nr.519/2005 

privind aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a dispozi�iilor 
Titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin adresa 
nr………/29.08.2008, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
D.G.F.P. Constan�a a solicitat petentei s� precizeze care sunt 
motivele, de fapt �i de drept, pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 

Solicitarea adresat� petentei a fost transmis� prin po�t� cu 
confirmare de primire (anexat� la dosarul contesta�iei), fiind 
confirmat� primirea documentului în data de 03.09.2008, iar pân� 
la emiterea prezentei, petenta nu a dat curs solicit�rii adresate. 

 
În fapt, în vederea solu�ion�rii adresei nr………/07.01.2008 

emis� de I.P.J. Constan�a, Poli�ia Municipiului Medgidia, Biroul 
de investigare a Fraudelor înregistrat� la S.A.F. - A.I.F. 
Constan�a sub nr………/09.01.2008, organele de inspec�ie fiscal� au 
procedat la efectuarea unui control fiscal general la S.C. 
CONSTANTA S.R.L., societate cu sediul în Medgidia. Perioada 
verificat� a fost 01.01.2003-31.03.2008 �i a cuprins toate 
obliga�iile fiscale datorate de societate la bugetul general 
consolidat al statului. 

Urmare verific�rii, organele de inspec�ie au constatat 
deficien�e în eviden�a contabil� a societ��ii în sensul c�, au 
fost înregistrate cheltuieli în baza unor înscrisuri care nu 
îndeplinesc condi�iile legale de document justificativ conform 
prevederilor legale, pentru care administratorul societ��ii nu 
face dovada efectu�rii opera�iunilor sau intr�rii în gestiune, 
dup� caz, aspect care a condus pe de o parte la stabilirea de 
obliga�ii fiscale suplimentare constând în impozit pe profit, TVA 
�i accesorii aferente, iar pe de alt� parte la stabilirea de 
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m�suri constând în modificarea bazei de impozitare, urmare 
faptului c� au fost stabilite cheltuieli nedeductibile din punct 
de vedere fiscal. Totodat�, organul de inspec�ie a constatat 
faptul c� prin declara�ia de men�iuni 010, societatea s-a declarat 
la organul fiscal competent, începând cu anul 2003, ca pl�titoare 
de impozit pe venitul microintreprinderilor, f�r� îns� s� respecte 
condi�ia de continuitate prev�zut� la art.103 lit.b) din L.G. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, referitoare la obligativitatea de a înregistra 
salaria�i (de la 1 pîn� la 10), motiv pentru care începând cu data 
de 01.01.2004, societatea avea obliga�ia de a se înregistra ca 
pl�titoare de impozit pe profit. 

Petenta contest� m�surile dispuse de c�tre organul de 
inspec�ie, sus�inând c� societatea îndepline�te par�ial condi�iile 
impuse de legisla�ie în ceea ce prive�te exercitarea dreptului de 
deducere a TVA, în spe�� taxa pe valorea ad�ugat� aferent� anilor 
2006 - ………… lei, 2007 - ………… lei �i 2008 - ………… lei, precum �i 
faptul c� angajarea costurilor înregistrate în contabilitate de 
c�tre societate a fost necesar� întrucât bunurile achizi�ionate au 
fost folosite pentru renovarea spa�iului de la punctul de lucru 
situat în Medgidia, str…………… nr……. În ceea ce prive�te calitatea 
de pl�titor de impozit pe venitul microintreprinderilor, petenta 
sus�ine c�, potrivit vectorului fiscal, întrune�te condi�iile 
necesare de a avea aceast� calitate în perioada 2006-2007 �i, prin 
urmare, consider� c�, în mod eronat, organul de control a stabilit 
ca obliga�ie de plat� suplimentar� impozit pe profit în sum� de 
………… lei, precum �i accesoriile aferente. 
  

În drept, referitor la TVA, spe�ei îi sunt aplicabile 
dispozi�iile L.G. nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare la condi�iile 
de exercitare a dreptului de deducere, potrivit c�rora: 
   „146(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, 
persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
     a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 
i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au 
fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o 
factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art.155 alin. 
(5);(…),  

art. 155 
     Facturarea 

(…). 
    (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care 
identific� factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art.153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art.153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care 
furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România �i �i-a 
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desemnat un reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este 
persoana obligat� la plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art.153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este 
înregistrat, conform art.153, precum �i adresa exact� a locului în 
care au fost transferate bunurile, în cazul livr�rilor 
intracomunitare de bunuri prev�zute la art.143 alin.(2) lit.d); 
    g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art.153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� 
parte contractant� nu este stabilit� în România �i �i-a desemnat 
un reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul 
fiscal este persoan� obligat� la plata taxei; 
    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client 
prestatorului, pentru serviciile prev�zute la art.133 alin.(2) 
lit.c) - f), lit.h) pct.2 �i lit.i); 
    (…) 
   k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 
serviciilor prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la 
art.125^1 alin.(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi; 
    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile 
sau data încas�rii unui avans, cu excep�ia cazului în care factura 
este emis� înainte de data livr�rii/prest�rii sau încas�rii 
avansului; 
    m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru 
fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, 
exclusiv taxa, precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte 
reduceri de pre�; 
    n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i 
a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a 
urm�toarelor men�iuni(…).”, 
coroborate cu prevederile H.G. nr.44/2004 privind Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal, potrivit c�rora; 
  Norme metodologice: 
    „46.(1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza 
exemplarului original al documentelor prev�zute la art.146 
alin.(1) din Codul fiscal sau cu alte documente care s� con�in� 
cel pu�in informa�iile prev�zute la art.155 alin.(5) din Codul 
fiscal, cu excep�ia facturilor simplificate prev�zute la pct.78. 
În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului 
original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita 
furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii pe 
care se va men�iona c� înlocuie�te factura ini�ial�. 
    (2) Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i, deducerea taxei 
poate fi justificat� cu bonurile fiscale emise conform Ordonan�ei 
de urgen�� a Guvernului nr.28/1999 privind obliga�ia agen�ilor 
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 
aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.64/2002, 
republicat�, cu modific�rile ulterioare, dac� sunt �tampilate �i 
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au înscrise denumirea cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a 
autovehiculului.” 

În spe��, se re�ine c� urmare controlului fiscal, organul de 
inspec�ie fiscal� a constatat c� în perioada februarie 2005-
februarie 2008 (Anexa nr.5 la raportul de inspec�ie fiscal�), 
petenta a înregistrat în eviden�a contabil� o serie de documente, 
pe baza c�rora �i-a exercitat dreptul de deducere a TVA, documente 
care nu îndeplinesc condi�iile impuse de prevederile legale mai 
sus citate, în sensul c� lipsesc elemente precum, denumirea  
cump�r�torului, adres�, codul de identificare fiscal�, date 
referitoare la expedi�ia bunurilor, cota de TVA. 

Drept urmare, pentru perioada verificat�, organul de 
inspec�ie fiscal� a stabilit c� societatea a dedus în mod eronat 
TVA în cuantum de ………… lei. Prin cererea formulat�, de�i petenta 
contest� doar TVA aferent� anilor 2006 în sum� de ………… lei, 2007 
în sum� de ………… lei �i 2008 în sum� de ………… lei, indic� totalul 
sumei contestate ca fiind în cuantum ………… lei. Drept argument în 
sus�inerea cauzei, petenta consider� c� este injust� m�sura 
organului fiscal cu privire la neacordarea dreptului de deducere a 
TVA stabilit� suplimentar. 

Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� petenta nu argumenteaz� 
�i nu invoc� motivele, de fapt �i de drept, pe care î�i întemeiaz� 
cererea formulat� �i nici nu a dat curs solicit�rii adresate în 
acest sens de c�tre organul de solu�ionare.  

Drept urmare, având în vedere cele mai sus expuse, urmeaz� a 
se respinge ca nemotivat� contesta�ia formulat� de petent� pentru 
cap�tul de cerere privind neacordarea dreptului de deducere al TVA 
în sum� de ………… lei (……… lei + ……… lei + ……… lei). 

În ceea ce prive�te suma de ………… lei, reprezentând diferen�a 
dintre totalul TVA f�r� drept de deducere �i suma contestat� de 
petent� (……… lei - ……… lei), se re�ine c� aceasta urmeaz� a se 
respinge ca fiind f�r� obiect. 

 
Referitor la modificarea bazei de impunere cu suma de ……… 

lei, reprezentând cheltuieli nedeductibile din punct de vedere 
fiscal. 

 
În drept, referitor la dreptul de deducere al cheltuielilor, 

aplicabile spe�ei sunt prevederile art.21 din L.G. nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
potrivit c�rora; 

“4)Nu sunt cheltuieli deductibile 
(…) 
b) dobânzile/major�rile de întârziere, amenzile, confisc�rile 

�i penalit��ile de întârziere datorate c�tre autorit��ile române, 
potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobânzile, penalit��ile 
sau major�rile datorate c�tre autorit��i str�ine ori în cadrul 
contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente �i/sau 
autorit��i str�ine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excep�ia 
major�rilor al c�ror regim este reglementat prin conven�iile de 
evitare a dublei impuneri. 

(…) 
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f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la 
baz� un document justificativ, potrivit legii, prin care s� se 
fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� 
caz, potrivit normelor;”, 
precum �i prevederile H.G. nr.44/2004 privind Normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal, potrivit c�rora; 

„44.Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de 
document justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care 
l-au întocmit, conform reglement�rilor contabile în vigoare.”, 
coroborate cu dispozi�iile art.6 din L.G. nr.82/1991 privind legea 
contabilit��ii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
potrivit c�rora; 

„(1)Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea 
de document justificativ.” 

Din interpretarea acestor dispozi�ii legale se re�ine c� 
înregistrarea în eviden�a contabil� a opera�iunilor economice se 
face pe baz� de înscrisuri care dobândesc calitatea de document 
justificativ, conform reglement�rilor contabile în vigoare. 

 
În spe��, se re�ine c� în perioada verificat� societatea a 

eviden�iat în contabilitate cheltuieli, în baza unor înscrisuri 
care nu îndeplinesc condi�iile de documente justificative potrivit 
legii, documente prin care s� demonstreze, pe de o parte c� 
opera�iunile au fost efectuate, c� bunurile respective au intrat 
în gestiunea societ��ii, iar pe de alt� parte, c� acestea au fost 
date în consum. Conform datelor prezentate de c�tre organul de 
inspec�ie fiscal� în Anexa nr.9 la raportul de inspec�ie fiscal�, 
rezult� c�, în perioada verificat�, cuantumul cheltuielilor 
considerate ca fiind nedeductibile la calculul profitului 
impozabil sunt în cuantum de ………… lei. În contesta�ie, petenta 
face referire numai la cheltuielile aferente anilor 2006 pentru 
suma de ……… lei, 2007 pentru suma de ……… lei �i 2008 pentru suma 
de ……… lei.  

În contesta�ie, petenta nu precizeaz� care sunt motivele de 
fapt �i de drept pe care le invoc� în sus�inerea cauzei �i nu 
prezint� nici documente prin care s� demonstreze c� m�sura dispus� 
de c�tre organul de inspec�ie nu este întemeiat� din punct de 
vedere legal. Referitor la acest aspect, preciz�m c� pân� la 
emiterea prezentei decizii, petenta nu a dat curs solicit�rii 
adresate în scris de c�tre Serviciul de Solu�ionare Contesta�ii 
din cadrul D.G.F.P. Constan�a. 

În consecin�� fa�� de cele mai sus prezentate, urmeaz� a se 
respinge ca nemotivat� contesta�ia formulat� de c�tre petent� 
pentru suma de ………… lei, reprezentând cheltuieli nedeductibile din 
punct de vedere legal.  

Din adi�ia sumelor la care face referire petenta rezult� c� 
acestea sunt în cuantum de ………… lei. Din confruntarea sumelor 
indicate de c�tre petent� în contesta�ie cu cele înscrise în Anexa 
nr.9 de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, rezult� c� pentru anul 
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2007 cuantumul cheltuielilor considerate ca fiind nedeductibile 
fiscal este în sum� de ………… lei în loc de ………… lei, iar pentru 
anul 2008 cuantumul acestor cheltuieli este în sum� de ………… lei în 
loc de ………… lei. 

Prin urmare, referitor la suma de ………… lei, reprezentând 
diferen�a dintre totalul cheltuielilor nedeductibile din punct de 
vedere fiscal, stabilite de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, �i 
suma contestat� de petent� (………… lei - ………… lei), se re�ine c� 
aceasta urmeaz� a se respinge ca fiind f�r� obiect. 

 
Referitor la impozitul pe profit aferent anilor 2006 �i 2007 

în sum� de ………… lei �i la accesoriile aferente. 
  

În drept, referitor la impozitul pe venitul 
microintreprinderilor, aplicabile în spe�� sunt dispozi�iile 
prev�zute de L.G. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�rora; 
    „ ART. 103 
    Defini�ia microîntreprinderii 
    În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o 
persoan� juridic� român� care îndepline�te cumulativ urm�toarele 
condi�ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
    a)realizeaz� venituri, altele decât cele din consultan�� �i 
management, în propor�ie de peste 50% din veniturile totale; 
    b)are de la 1 pân� la 9 salaria�i inclusiv; 
    c)a realizat venituri care nu au dep��it echivalentul în lei a 
100.000 euro; 
    d)capitalul social al persoanei juridice este de�inut de 
persoane, altele decât statul, autorit��ile locale �i institu�iile 
publice. 
    ART. 104 
    Op�iunea de a pl�ti impozit pe veniturile microîntreprinderii 
    (1)Impozitul reglementat de prezentul titlu este op�ional. 
    (2)Microîntreprinderile pl�titoare de impozit pe profit pot 
opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu 
începând cu anul fiscal urm�tor, dac� îndeplinesc condi�iile 
prev�zute la art.103 �i dac� nu au mai fost pl�titoare de impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor. 
    (4)Microîntreprinderile pl�titoare de impozit pe venitul 
microîntreprinderilor nu mai aplic� acest sistem de impunere 
începând cu anul fiscal urm�tor anului în care nu mai îndeplinesc 
una dintre condi�iile prev�zute la art.103. 
    ART.109  
    Procedura de declarare a op�iunii 
    (3)În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre 
condi�iile impuse nu mai este îndeplinit�, microîntreprinderea are 
obliga�ia de a p�stra pentru anul fiscal respectiv regimul de 
impozitare pentru care a optat, f�r� posibilitatea de a beneficia 
pentru perioada urm�toare de prevederile prezentului titlu, chiar 
dac� ulterior îndepline�te condi�iile prev�zute la art.103.” 

În contextul acestor dispozi�ii legale se re�ine c�, pot fi 
pl�titori de impozit pe venitul microintreprinderilor 
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contribuabilii care au optat pentru plata acestui tip de impozit, 
dar numai în situa�ia în care îndeplinesc condi�iile imperative 
referitoare la natura �i cuantumul veniturilor realizate, natura 
capitalului social, precum �i condi�ia de a avea de la 1 pân� la 9 
salaria�i. 

Deasemenea, potrivit textului de lege, plata acestui impozit 
este op�ional� iar în situa�ia în care una din condi�iile 
imperative nu mai este îndeplinit�, contribuabilul nu mai are 
posibilitatea de a beneficia de acest regim de impozitare, chiar 
dac� ulterior îndepline�te condi�iile prev�zute la art.103 din 
actul normativ. 

În spe��, se re�ine c� de�i petenta a optat pentru plata 
impozitului pe venitul microintreprinderilor, nu demonstreaz� c� 
la finele anului 2003 îndeplinea condi�iile impuse de art.103 din 
lege, referitoare la obligativitatea de a avea salaria�i �i, în 
consecin��, începând cu anul 2004, prin efectul legii, a devenit 
pl�titoare de impozit pe profit, f�r� s� mai aib� posibilitatea de 
a mai beneficia în perioada urm�toare de regimul de 
microintreprindere, chiar dac� ulterior sunt îndeplinite 
condi�iile prev�zute la titlul din Codul fiscal care reglementeaz� 
impozitul pe venitul microintreprinderilor. 

În consecin��, începând cu data de 01.01.2004, societatea a 
devenit pl�titoare de impozit pe profit �i, chiar dac� ulterior, 
respectiv în anii 2006 �i 2007, întrunea condi�iile de fi  
microintreprindere, nu mai avea dreptul de a beneficia de acest 
regim de impozitare.  

În acest context, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei sus�inerea petentei potrivit c�reia, în 
anii 2006 �i 2007 îndeplinea condi�iile de fi pl�titoare de 
impozit pe venitul microintreprinderilor, deoarece a�a cum am 
ar�tat mai sus, petenta nu mai avea dreptul de a reveni la acest 
regim de impozitare, chiar dac� începînd cu anul 2006, îndeplinea 
condi�iile prev�zute la art.103 din lege referitoare la 
obligativitatea de avea personal angajat. 

Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� legal cererea formulat� de petent� pentru impozitul 
pe profit aferent anilor 2006 �i 2007, în sum� de ………… lei. 

În ceea ce prive�te cererea petentei referitoare la 
diminuarea cuantumului accesoriilor în sum� de ………… lei, calculate 
de c�tre organul de inspec�ie fiscal� pentru impozitul pe profit 
stabilit suplimentar, se re�ine c�, a�a cum am ar�tat mai sus, 
pentru perioada 2006 – 2007, societatea datora bugetului general 
consolidat impozit pe profit �i nu impozit pe venitul 
microintreprinderilor, a�a cum eronat sus�ine petenta.  

Astfel, potrivit principiului de drept “accesoriul urmeaz� 
principalul”, obliga�ia principal� nu poate fi separat� de 
obliga�ia accesorie, principiu care opereaz� �i în legisla�ia 
fiscal� �i se interpreteaz� în sensul c�, dac� obliga�ia 
principal� datorat� bugetului de stat nu a fost achitat� în 
termenul legal, aceasta se datoreaz� împreun� cu major�rile de 
întârziere aferente.  
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 În drept, sunt aplicabile dispozi�iile art.119 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
potrivit c�rora: 
     „(1)Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere”, 
precum �i dispozi�iile art.120 alin.(1) din acela�i act normativ, 
conform c�rora:  

(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”. 

Pentru argumentele de fapt �i de drept expuse, se re�ine c� 
petenta datoreaz� �i major�ri de întârziere pentru impozitul pe 
profit stabilit suplimentar datorat bugetului de stat, motiv 
pentru care se va respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia 
formulat� de petent� împotriva sumei de ………… lei reprezentând 
major�ri de întârziere. 
 

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor 
art.209(1), art.210, coroborate cu cele ale art.216(1) din O.G. 
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal�, 
se 

 
DECIDE: 

 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei 

formulate de S.C. CONSTANTA S.R.L. din MEDGIDIA, împotriva 
m�surilor dispuse de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
S.A.F. - A.I.F. Constan�a, prin Decizia de impunere 
nr………/25.06.2008 �i prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
25.06.2008, pentru debitul în sum� de ………… lei, reprezentând: 

 
- ………… lei impozit pe profit, 
- ………… lei major�ri de întârziere aferente. 
 
2. Respingerea ca nemotivat�, a contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. din MEDGIDIA, împotriva m�surilor dispuse de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. - A.I.F. 
Constan�a, prin Decizia de impunere nr………/25.06.2008 �i prin 
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 25.06.2008, pentru suma 
de ………… lei, reprezentând: 

 
-  ………… lei TVA f�r� drept de deducere, 
- ………… lei cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul 

impozitului pe profit. 
 
3. Respingerea ca f�r� obiect, a contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. din MEDGIDIA, împotriva m�surilor dispuse de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. - A.I.F. 
Constan�a, prin Decizia de impunere nr………/25.06.2008 �i prin 
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Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 25.06.2008, pentru suma 
de ………… lei, reprezentând: 

 
- ………… lei cheltuieli nedeductibile din punct de vedere 

fiscal la calculul impozitului pe profit, 
-  ………… lei TVA f�r� drept de deducere. 
 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în 

conformitate cu prevederile art.218 alin.2 din O.G. 
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �i 
ale art.11(1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului 
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 
luni de la data primirii, la instan�a de contencios administrativ 
competent� din cadrul Tribunalului Constan�a. 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

BOGDAN IULIAN HU�UC� 
 
 
 
 
 
 
 

 
�EF SERVICIU 

SOLU�IONARE CONTESTA�II 
EMILIA CRÂNGU� 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
G.D./5EX 
22.09.2008                              


