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                  Ministerul Finan�elor Publice     
                     Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�   Str. Vasile Bumbac nr.7 Suceava 
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice     Tel : x 
                     a jude�ului Suceava                                              fax x  

                           Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
     
 

DECIZIA  NR.  28 
                                                    din  22.03.2012 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de   
SC X SRL  C.U.I. X cu sediul  în  

municipiul Suceava, x, jude�ul Suceava          
înregistrat� la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului Suceava         
                                       sub nr. x din 01.03.2012 
 
    Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 
de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin adresa nr. x din 28.02.2012, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
x din 01.03.2012, asupra contesta�iei depuse de SC X SRL cu sediul în 
municipiul Suceava, x, jude�ul Suceava.  
     
     SC X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. X din 
10.01.2012, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Suceava sub nr. 
x din 23.01.2012, privind suma de x lei, reprezentând: 

- X lei impozit  pe profit; 
- X lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- X lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- X lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
             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 Suceava 
este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
              I.  S.C. X S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 
10.01.2012, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Suceava 
sub nr. x din 23.01.2012, privind suma de x lei, reprezentând impozit pe 
venit, tax� pe valoarea ad�ugat� �i accesorii aferente.  
           
              Prin contesta�ia formulat� �i prin complet�rile depuse ulterior, petenta  
sus�ine c�, prin decizia de impunere nr. x/23.01.2012, organele de control au 
stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale reprezentând impozit pe profit, TVA 
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�i accesorii f�r� a se �ine cont de specificul activit��ii, respectiv cre�terea 
p�s�rilor, cod CAEN 147. 
             De asemenea, petenta sus�ine c� s-a stabilit ca obliga�ie suplimentar� 
impozit pe profit în sum� de x lei f�r� a se �ine cont de impozitul pe profit sau 
impozitul minim declarat �i virat în anii 2009 �i 2010 prin declara�ia 100 în 
sum� total� de x lei, sum� cu care trebuia diminuat� suma stabilit� suplimentar, 
dup� cum urmeaz�: 

- trim I 2009 x lei; 
- trim II 2009 – x lei; 
- trim. III 2009 –x lei; 
- trim. IV 2009 –x lei; 
- trim. I 2010 –x lei; 
- trim. II 2010 –x lei; 
- trim. III 2010 –x lei. 

           În drept, petenta invoc� prevederile art. 116 din O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
            Societatea precizeaz� c�, în mod eronat organele de control au considerat 
c� profitul impozabil aferent anului 2009  a fost diminuat nejustificat cu suma de 
x lei, f�r� a de�ine documente justificative, pe motiv c� suma respectiv� 
reprezint� suma cu care s-au diminuat cheltuielile cu m�rfurile (urmare 
vânz�rilor efectuate prin magazinul firmei) reprezentând diferen�a dintre cota de 
adaos �i stocurile existente  la punctul de lucru.  
             Petena sus�ine c�, din notele anexate la dosarul contesta�iei, rezult� c� 
profitul impozabil a fost majorat cu suma men�ionat� �i nu diminuat cum au 
considerat organele de control, iar acest lucru nu afecteaz� TVA datorat� statului 
care a fost colectat� în momentul vânz�rii �i achitat la bugetul de stat. 
             Petenta sus�ine c� în mod eronat organelor de control au considerat c� în 
trimestrul IV 2009 societatea a transferat pui de la depozit la pre� de achizi�ie la 
un punct de vânzare cu am�nuntul, înregistrând valori mai mari pe cheltuieli, pe 
motiv c� societatea nu a transferat pui, ci a vândut pui crescu�i la greutate de 
peste 2 kg cu avize �i factur� fiscal� la Abatorul X pentru abatorizare, fapt ce 
rezult� �i din factura fiscal� nr. x. 
              Petenta sus�ine c� s-a efectuat în acest sens nota  contabil� de sc�dere a 
puilor din gestiune împreun� cu celelalte opera�iuni de închidere a conturilor,  
acestea fiind anexate la contesta�ie, precum �i fi�a contului 361 de unde rezult� 
intr�rile de pui, sporul de pui de carne  �i ie�irile cu sc�derea din gestiune. 
             Petenta sus�ine c�, prin desc�rcarea de gestiune, nu a diminuat profitul 
impozabil cu suma de xlei, f�r� documente justificative, dup� cum au precizat 
organele de control, fiind vorba de aceea�i livrare la Abatorul X. 
              De asemenea, contestatoarea sus�ine c� în mod eronat organele de 
control au stabilit c� a primit pui f�r� valoare care au fost înregistra�i pe 
cheltuieli �i nu au fost înregistrate veniturile aferente în sum� de x lei, pe motiv 
c� cei 500 de pui, conform X, proveni�i de la SC X SA cu factura nr. x, sunt 
înregistra�i cu valoare în contul 361 �i sunt eviden�ia�i în fi�a contului de p�s�ri 
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pân� la livrarea cu factura nr. x când a fost înregistrat venitul aferent �i implicit 
profitul impozabil.  
             Societatea sus�ine c� în mod eronat organele de control au considerat c� 
suma de x lei reprezint� lips� în gestiune pentru care nu s-a colectat TVA, pe 
motiv c� suma corect� este x  lei �i nu reprezint� lips� în gestiune, ci cheltuielile 
cu m�rfurile ca urma a vânz�rii prin magazinele proprii �i care nu a fost 
înregistrat� la momentul vânz�rii, opera�iunea de sc�dere din gestiune cu 
articolul contabil 607 =371 x lei f�cându-se ulterior. 
            Contestatoarea precizeaz� c� vânz�rile de m�rfuri prin magazine cu 
am�nuntul sunt eviden�iate �i operat zilnic în registrul de cas� prin monetare, cu 
bonuri fiscale, iar lunar acestea sunt centralizate �i înregistrate pe venituri din 
vânzarea m�rfurilor, fiind colectat� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
m�rfurilor vândute prin articolul contabil 5311 = 707 �i 4427, concomitent fiind 
calculat� �i înregistrat� cota medie de adaos asupra m�rfurilor ie�ite din gestiune 
prin articolul contabil 607, 378 �i 4428 = 371. 
             Societatea sus�ine c� în mod eronat organele de control  au considerat c� 
în trimestrul II 2010 a fost desc�rcat� gestiunea cu o sum� mai mare �i pentru 
puii afla�i în stoc, pe motiv c� aceste valori ar fi fost mai mari, stocul ar fi trebuit 
s� fie 0, ori din fi�a contului 361 din trimestrul II 2010 rezult� c� stocul la 
30.06.2010 este de x lei, corespondentul puilor r�ma�i în stoc. 
             Societatea sus�ine c� au fost înc�lcate prevederile art. 19 �i 146 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat�. 
             Contestatoarea sus�ine c�, în ceea ce prive�te gunoiul vândut la valoarea 
de xlei, exist� un proces verbal de diminuare de pre�, iar suma de x lei reprezint� 
cheltuieli cu desc�rcarea m�rfii vândute prin magazinul unit��ii �i nu are nici o 
leg�tur� cu tranzac�ia efectuat� prin factura x. 
              Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de x 
lei �i la accesoriile aferente, petenta sus�ine c� nu s-a �inut cont de faptul c� 
pentru perioada supus� inspec�iei fiscale societatea înregistreaz� TVA de 
rambursat mai mare decât debitul stabilit suplimentar datorit� specificului 
activit��ii �i c� nu se impunea calculul major�rilor dup� metoda men�ionat� în 
raportul de inspec�ie fiscal� (suma x  zile x cota major�ri), ci analitic, �inând 
cont de sumele de rambursat declarate prin deconturile de tax� pe valoare 
ad�ugat�. 
             De asemenea, petenta sus�ine c� suma de  x lei nu reprezint� lips� în 
gestiune, ci cheltuieli cu m�rfurile ca urmare a vânz�rii prin magazinele proprii 
�i care nu a fost înregistrat� la momentul vânz�rii, pentru care s-a colectat taxa 
pe valoarea ad�ugat� la momentul vânz�rii, dar opera�iunea de sc�dere din 
gestiune cu articolul contabil 607 =371 x lei s-a f�cut ulterior. 
             Petenta invoc� prevederile art. 120 – 124^1 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
             Petenta anexeaz� la contesta�ie notele contabile �i balan�ele de 
verificare. 
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             II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. X din 10.01.2012, înregistrat� în 
cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Suceava sub nr. x din 23.01.2012, s-au 
stabilit în sarcina S.C. X SRL obliga�ii fiscale suplimentare în sum� total� 
de x lei, reprezentând x lei impozit  pe profit, x lei major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit, x lei taxa pe valoarea ad�ugat� �i x lei 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
             În urma verific�rilor efectuate la S.C. X S.R.L. Suceava, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele: 
             REFERITOR LA IMPOZTUL PE PROFIT 
            1. Organele de control au constatat c�, în trimestrul I 2009, societatea nu 
a înregistrat 500 buc��i pui primi�i f�r� valoare, motiv pentru care au estimat 
veniturile aferente, respectiv 500 buc pui x 10 lei/ buc = xlei, stabilindu-se astfel 
un impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei (5000 x 16% = x lei). Organele 
de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�, în aceast� perioad�, societatea a calculat �i 
înregistrat  impozit pe profit în plus în sum� de x lei, rezultând o diferen�� de 
impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei. Pentru neachitarea la termen a 
impozitului pe profit în sum� de x lei, organele de control au calculat  major�ri 
de întârziere în sum� de x lei, pentru perioada 25.04.2009 – 23.12.2011. 
            2. Organele de control au constat c�, în trimestrul IV 2009, societatea 
transfera pui de la depozit la pre� de achizi�ie, la un punct de lucru cu vânzare cu 
am�nuntul, înregistrând pe  cheltuieli  valori mai mari, respectiv suma de x lei, 
rezultând astfel un impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei. 
            3. În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat  c� în trimestrul  IV 2009 societatea prime�te pui f�r� valoare pe care îi 
înregistreaz� pe cheltuieli, f�r� a înregistra �i veniturile aferente în sum� de x lei, 
rezultând  un impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei. 
            4. Organele de control au constatat c� în trimestrul IV 2009, societatea 
diminueaz� profitul impozabil cu suma de x lei, f�r� documente justificative, 
respectiv înregistreaz� aceast� sum� în contul 606 �i totodat� efectueaz� 
desc�rcarea de gestiune prin nota contabil�  711 = 361 cu suma de x lei, 
rezultând o diferen�� de profit suplimentar în sum� de x lei. 
            Organele de control au stabilit c�, pe total trimestru IV 2009, societatea a 
calculat eronat impozit pe profit minim, diferen�a stabilit� în plus de c�tre 
organele de control fiind de x lei. 
             5. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru perioada 
01.05.2009 – 31.12.2009, societatea nu a declarat impozit pe profit în sum� de x 
lei. 
            Pe total trimestru IV 2009, organele de control au majorat profitul 
impozabil cu suma de x lei, rezultând un impozit pe profit suplimentar în sum� 
de x lei.  
              Pe total an 2009, organele de control au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de x lei. 
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              Întrucât societatea a achitat impozit minim în sum� de x lei, la calculul 
major�rilor de întârziere s-a luat ca baz� de calcul diferen�a de x lei (x lei – x 
lei).  
             Pentru neachitarea la termen a impozitului pe profit stabilit suplimentar 
în sum� de x lei, s-au calculat major�ri de întârziere în sum� total� de x lei, dup� 
cum urmeaz�: 
           - pentru perioada 25.01.2010 – 30.06.2010   
              x lei x 0,1% x 156 zile = x lei 
           - pentru perioada 01.07.2010 – 30.09.2010 
              xlei x 0,05% x 92 zile = x lei 
           - pentru perioada 01.10.2010 – 23.12.2011 
              xlei x 0,04% x 449 zile = x lei. 
            Organele de control au stabilit penalit��i în sum� de x lei prin aplicarea 
cotei de 15% la suma de x lei. 
             6. În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în trimestrul I 2010, societatea a vândut gunoi de grajd la valoarea 
de x lei, gunoi înregistrat la valoarea de x lei, desc�rcarea de gestiune fiind 
efectuat� prin nota contabil� 711 = 346 �i prin înregistrarea pe cheltuieli a sumei 
de xlei. Organele d einspec�ie fiscal� au stabilit un impozit pe profit suplimentar 
în sum� de x lei. 
            7. Organele de control au constatat c�, în trimestrul I 2010, societatea nu 
a declarat impozit pe proft în sum� de x lei, aferent unei baze impozabile de x 
lei, rezultând o diferen�� de x lei. Pentru calculul major�rilor, din suma de xlei  
s-a sc�zut impozitul minim de x lei. 
            Pentru impozitul pe profit în sum� de x lei s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de x lei, pentru perioada 25.04.2010 – 25.07.2010, dup� cum 
urmeaz�: 
             xlei x 0,1% x 67 zile = x lei 
             xlei x 0,05% x 25 zile = x lei. 
             8. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în trimestrul II 2010, 
societatea a desc�rcat eronat contul 711, respectiv pentru puii existen�i în stoc, 
diminuând profitul impozabil pentru aceast� perioad� cu suma de x lei, pentru 
care s-a calculat un impozit suplimentar în sum� de x lei. 
             9.  Organele de control au constatat c�, în trimestrul II 2010, societatea 
nu a declarat un impozit pe profit în sum� de x lei, aferent unei baze impozabile 
de x lei (x  lei – x  lei = x lei). 
             Pentru semestrul II 2010 organele de control au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de x lei �i penalit��i în sum� de   lei, aferente unui impozit în 
sum� de x lei (x -  x lei impozit minim). 
              10. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu a declarat 
impozit pe profit în sum� de x lei, aferent unei baze impozabile de x lei. 
              Pentru perioada 01.01.2010 – 30.09.2010, s-a stabilit o diferen�� de 
profit impozabil în sum� de x lei, respectiv impozit pe profit în sum� de x lei. 
Pentru calculul major�rilor aferente acestei perioade, baza impozabil� a fost 
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diminuat� cu suma de x lei, reprezentând impozit minim achitat, suma r�mas� 
fiind de x lei. 
              Pentru semestrul III 2010, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit  x lei 
major�ri �i x lei penalit��i, pentru perioada 25.10.2010 – 23.12.2011.  
              Pe total perioad� verificat�, organele de control au stabilit un impozit pe 
profit în sum� de xlei, aferent unei baze impozabile de x lei, în baza prevederilor 
art. 6 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 a contabilit��ii art. 21 alin. 1 �i 3 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, pct. 12 din Legea nr. 44/2004. 
             Pentru perioada verificat� s-au stabilit obliga�ii fiscale accesorii în sum� 
de x lei, reprezentând x lei major�ri de întârziere �i penalit��i în sum� de x lei, 
aferente perioadei 25.04.2009 – 23.12.2011, în baza prevederilor art. 120 alin. 1 
�i 7 �i 120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            REFERITOR LA TAXA PE VALOAREA AD�UGAT� 
            În urma verific�rilor efectuate la SC X SRL Suceava, organele de control 
au constatat urm�toarele: 
            1. În luna decembrie 2008 societatea nu a eviden�iat în contabilitate un 
proces verbal privind lipsa în gestiune a unor produse în valoare de x lei, care nu 
au fost înregistrate în cont de cheltuieli, f�r� a colecta TVA în sum� de x  lei. 
Din explica�iile date de administratorul societ��ii, rezult� c� omiterea colect�rii 
taxei pe valoarea ad�ugat� se datoreaz� unei erori contabile. 
             Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de x lei, organele 
de control au calculat dobânzi în sum� de x lei pentru perioada 25.01.2009 – 
23.12.2011, astfel: 
              X x 521 zile x 0,1% = x lei 
              X lei x 92 zile x 0,05%  = x lei 
              X lei x 449 zile x 0,04% = x lei �i au stabilit penalit��i în sum� de x lei 
prin aplicarea cotei de 15% la suma de x lei. 
             2. Organele de control au constatat c� în trimestrul I 2009, societatea nu 
a înregistrat 500 buc pui primi�i f�r� valoare, motiv pentru care s-a procedat la 
estimarea veniturilor aferente, respectiv 500 buc pui x 10 lei/ buc = x lei, 
stabilindu-se astfel o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei.  
             Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar au fost calculate 
major�ri de întârziere în sum� de x lei pentru perioada 25.04.2009 – 23.12.2011 
�i au stabilit penalit��i în sum� de x lei prin aplicarea cotei de 15% la suma de x 
lei. 
             Pentru întreaga perioad� verificat� s-a stabilit tax� pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� în sum� de x lei, în baza prevederilor art. 128 alin. 9 lit. b din 
Legea nr. 5714/2003 privind Codul fiscal, republicat�, pct. 7 alin. 1 din H.G. nr. 
44/2004 �i art. 6 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 a contabilit��ii. 
             Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x 
lei, au fost calculate obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de x lei, 
reprezentând x lei major�ri de întârziere �i x lei penalit��i, în baza prevederilor 
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art. 120 �i 120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
                

   III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  
având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
             1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de x lei �i accesoriile 
aferente în sum� de x lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice se poate pronun�a asupra acestei sume în 
condi�iile în care, pe de o parte, societatea sus�ine c� organele de inspec�ie 
fiscal� nu au �inut cont la stabilirea impozitului pe profit suplimentar de 
impozitul pe profit pe care l-a calculat, declarat �i achitat în cursul anilor 
2009 �i 2010, iar, pe de alt� parte, organele de control nu prezint� cu 
claritate situa�ia de fapt, documentele avute în vedere la stabilirea 
impozitului pe profit suplimentar �i modul în care societatea a tratat 
opera�iunile din punct de vedere fiscal. 
  
              În fapt, în urma verific�rii impozitului pe profit, s-au constatat 
urm�toarele: 
             1. În trimestrul I 2009, societatea nu a înregistrat 500 buc��i pui primi�i 
f�r� valoare, motiv pentru care organele de control au estimat veniturile 
aferente, respectiv 500 buc pui x 10 lei/ buc = x lei, stabilindu-se astfel un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei. În aceast� perioad� societatea a 
calculat �i înregistrat  impozit pe profit în plus în sum� de x lei, rezultând o 
diferen�� de impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei, pentru care organele 
de control au calculat  major�ri de întârziere în sum� de x lei, pentru perioada 
25.04.2009 – 23.12.2011. 
            2. În trimestrul IV 2009, societatea transfera pui de la depozit la pre� de 
achizi�ie, la un punct de lucru cu vânzare cu am�nuntul, înregistrând pe  
cheltuieli valori mai mari, respectiv suma de x lei, motiv pentru care organele de 
control au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei. 
            3. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat  c� în trimestrul  IV 2009 
societatea prime�te pui f�r� valoare pe care îi înregistreaz� pe cheltuieli, f�r� a 
înregistra �i veniturile aferente în sum� de x lei, rezultând  un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de x lei. 
            4. Organele de control au constatat c� în trimestrul IV 2009, societatea 
diminueaz� profitul impozabil cu suma de x lei, f�r� documente justificative, 
respectiv înregistreaz� aceast� sum� în contul 606 �i totodat� efectueaz� 
desc�rcarea de gestiune prin nota contabil�  711 = 361 cu suma de x lei, 
rezultând o diferen�� de profit suplimentar în sum� de xlei. 
            Organele de control au stabilit c�, pe total trimestrul IV 2009, societatea 
a calculat eronat impozit pe profit minim, diferen�a stabilit� în plus de c�tre 
organele de control fiind de x lei. 
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             5. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru perioada 
01.05.2009 – 31.12.2009, societatea nu a declarat impozit pe profit în sum� de x 
lei. 
              Pe total trimestru IV 2009, organele de control au majorat profitul 
impozabil cu suma de x lei, rezultând un impozit pe profit suplimentar în sum� 
de x lei.  
              Pe total an 2009, organele de control au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de x lei. 
              Întrucât societatea a achitat impozit minim în sum� de x lei, la calculul 
major�rilor de întârziere s-a luat ca baz� de calcul diferen�a de x lei (x lei – x 
lei).  
             Pentru neachitarea la termen a impozitului pe profit stabilit suplimentar 
în sum� de x lei, s-au calculat major�ri de întârziere în sum� total� de x lei �i au 
aplicat o penalitate de 15% rezultând suma de x lei. 
             6. În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în trimestrul I 2010, societatea a vândut gunoi de grajd la valoarea 
de x lei, gunoi înregistrat la valoarea de x lei, desc�rcarea de gestiune fiind 
efectuat� prin nota contabil� 711 = 346 �i prin înregistrarea pe cheltuieli a sumei 
de xlei. Organele d einspec�ie fiscal� au stabilit un impozit pe profit suplimentar 
în sum� de x lei. 
            7. Organele de control au constatat c�, în trimestrul I 2010, societatea nu 
a declarat impozit pe proft în sum� de x lei, aferent unei baze impozabile de xlei, 
rezultând o diferen�� de x lei. Pentru calculul major�rilor de întârziere din 
impozitul stabilit în plus în sum� de xlei s-a sc�zut impozitul minim de x lei, 
calculat de societate. 
            Pentru impozitul pe profit în sum� de x lei s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de x lei, pentru perioada 25.04.2010 – 25.07.2010.  
            8. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în trimestrul II 2010, 
societatea a desc�rcat eronat contul 711, respectiv pentru puii existen�i în stoc, 
diminuând profitul impozabil pentru aceast� perioad� cu suma de xlei, pentru 
care s-a calculat un impozit suplimentar în sum� de x lei. 
             9.  Organele de control au constatat c�, în trimestrul II 2010, societatea 
nu a declarat un impozit pe profit în sum� de x lei, aferent unei baze impozabile 
de x lei (x lei –  x lei = x lei). 
             Pentru semestrul II 2010 organele de control au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de x lei �i penalit��i în sum� de x lei, aferente unui impozit în 
sum� de x lei (x -  x lei impozit minim). 
            10. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu a declarat 
impozit pe profit în sum� de x lei, aferent unei baze impozabile de x lei. 
             Pentru perioada 01.01.2010 – 30.09.2010, s-a stabilit o diferen�� de 
profit impozabil în sum� de x lei, respectiv impozit pe profit în sum� de x lei. 
Pentru calculul major�rilor aferente acestei perioade, baza impozabil� a fost 
diminuat� cu suma de x lei, reprezentând impozit minim achitat, suma r�mas� 
fiind de x lei. 
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             Pentru semestrul III 2010, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit x lei 
major�ri �i x lei penalit��i, pentru perioada 25.10.2010 – 23.12.2011. Pe total 
perioad� verificat�, organele de control au stabilit un impozit pe profit în sum� 
de x lei, aferent unei baze impozabile de x lei. 
             Pentru perioada verificat� s-au stabilit obliga�ii fiscale accesorii în sum� 
de xlei, reprezentând xlei major�ri de întârziere �i penalit��i în sum� de x lei, 
aferente perioadei 25.04.2009 – 23.12.2011. 
             Societatea sus�ine c� s-a stabilit ca obliga�ie suplimentar� impozit pe 
profit în sum� de x lei f�r� a se �ine cont de impozitul pe profit sau impozitul 
minim declarat �i virat în anii 2009 �i 2010 prin declara�ia 100 în sum� total� de 
x lei, sum� cu care trebuia diminuat� suma stabilit� suplimentar. 
               
              În drept, în ceea ce prive�te modul de calcul al impozitului pe profit 
aferent anului 2009, sunt aplicabile prevederile art. 17 �i 18 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaz�: 
 
           ART. 17  
           ,,Cotele de impozitare 
            Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil este 
de 16%, cu excep�iile prev�zute la art. 38.” 
           ART. 18 
            (…) 
            ,,(2) Contribuabilii, cu excep�ia celor prev�zu�i la alin. (1), la art. 13 lit. 
c) - e), art. 15 �i 38, în cazul c�rora impozitul pe profit este mai mic decât 
suma impozitului minim pentru tran�a de venituri totale corespunz�toare, 
prev�zute la alin. (3), sunt obliga�i la plata impozitului la nivelul acestei sume. 
            (…)  
            (5) Contribuabilii prev�zu�i la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaz� pentru 
trimestrele I - III compara�ia impozitului pe profit trimestrial cu impozitul 
minim prev�zut la alin. (3), recalculat în mod corespunz�tor pentru trimestrul 
respectiv, prin împ�r�irea impozitului minim anual la 12 �i înmul�irea cu 
num�rul de luni aferente trimestrului respectiv. În situa�ia în care perioada 
impozabil� începe sau se încheie în cursul unui trimestru, impozitul minim 
prev�zut la alin. (3) se recalculeaz� corespunz�tor num�rului de zile aferente 
trimestrului respectiv. Pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se 
efectueaz� compara�ia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual 
prev�zut la alin. (3). 
           (…) 
           (15) Pentru anul 2009, contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) lit. b) aplic� 
urm�toarele reguli: 
            a) pentru trimestrul al II-lea se compar� impozitul pe profit datorat la 
sfâr�itul trimestrului cu impozitul minim anual, prev�zut la art. 18 alin. (3), 
recalculat în mod corespunz�tor pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, prin 
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împ�r�irea impozitului minim anual la 12 luni �i înmul�irea cu num�rul de 
luni aferent perioadei respective; 
            b) pentru trimestrele al III-lea �i al IV-lea se compar� impozitul pe 
profit datorat la sfâr�itul fiec�rui trimestru cu impozitul minim anual, 
prev�zut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunz�tor pentru trimestrul 
respectiv, prin împ�r�irea impozitului minim anual la 12 luni �i înmul�irea cu 
num�rul de luni aferent trimestrului respectiv.” 
 
            La pct. 11^1 �i 11^2 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, se precizeaz�: 
 
           ,,11^1. Contribuabilii men�iona�i la art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, la 
determinarea impozitului datorat, vor avea în vedere urm�toarele: 
            a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit 
prevederilor titlului II din Codul fiscal; 
            b) încadrarea în tran�a de venituri totale anuale prev�zut� la art. 18 
alin. (3) din Codul fiscal în func�ie de veniturile totale anuale înregistrate la 
data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prev�zute 
la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal; 
            c) stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat corespunz�tor 
tran�ei de venituri totale anuale, determinat� potrivit lit. b); 
            d) compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul 
minim trimestrial/anual �i plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari. 
           11^2. În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 34 
alin. (15) lit. a) din Codul fiscal, pentru trimestrul II al anului 2009, la 
calculul impozitului datorat se vor avea în vedere urm�toarele: 
            a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II, potrivit 
prevederilor titlului II din Codul fiscal; 
            b) încadrarea în tran�a de venituri totale anuale prev�zut� la art. 18 
alin. (3) din Codul fiscal în func�ie de veniturile totale anuale înregistrate la 
data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile prev�zute 
la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal; 
            c) stabilirea impozitului minim corespunz�tor tran�ei de venituri totale 
anuale, determinat� potrivit lit. b), pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 
2009; 
            d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu impozitul 
minim calculat potrivit lit. c) �i plata impozitului la nivelul sumei celei mai 
mari.” 
            Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, impozitul pe profit se 
calculeaz� prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil, iar în cazul 
în care impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru 
tran�a de venituri totale corespunz�toare, contribuabilii sunt obliga�i la plata 
impozitului la nivelul acestei sume. 
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            De asemenea, conform prevederilor legale citate, pentru trimestrele I-III 
ale anului 2009, contribuabilii vor compara impozitul pe profit trimestrial cu 
impozitul minim, recalculat în mod corespunz�tor pentru trimestrul respectiv, 
prin împ�r�irea impozitului minim anual la 12 �i înmul�irea cu num�rul de luni 
aferente trimestrului respectiv, iar pentru definitivarea impozitului pe profit 
datorat se efectueaz� compara�ia impozitului pe profit anual cu impozitul minim 
anual. 
             Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� organele de inspec�ie 
fiscal� nu au �inut cont la stabilirea impozitului pe profit suplimentar, de 
impozitul declarat �i virat de societate pentru anii 2009 �i 2010, respectiv x lei 
pentru trimestrul I 2009, x lei pentru trimestrul II 2009, x lei pentru trimestrul III 
2009, x lei pentru trimestrul IV 2009, x lei pentru trimestrul I 2010, x lei pentru 
trimestrul II 2010 �i x lei pentru trimestrul III 2010. 
             În raportul de inspec�ie fiscal�, organele de control fac precizarea c�, pe 
total an 2009, s-a  stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei �i c�, 
întrucât societatea a achitat impozit minim în sum� de x lei, la calculul 
major�rilor de întârziere s-a luat ca baz� de calcul diferen�a de x lei. 
             De asemenea,  organele  de  control  fac precizarea c�, pentru anul 2010,  
s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� total� de x lei, iar pentru  
major�rile  de întârziere baza de calcul a fost diminuat� cu suma de x lei, 
reprezentând impozit minim achitat de societate în anul 2010. 
             Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� c� organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina petentei un impozit pe profit suplimentar în 
sum� de x lei din care x lei pentru anul 2009 �i x lei pentru anul 2010 �i 
accesorii aferente în sum� total� de x lei.  
             De asemenea, din actul de control rezult� c� la calculul major�rilor de 
întârziere s-a diminuat baza de calcul cu impozitul achitat de societate, îns� nu 
rezult� cu claritate, pentru toate punctele din actul de control, modul de calcul al 
impozitului pe profit pentru perioada verificat� �i dac� s-a �inut cont de 
impozitul declarat �i virat de societate pentru anii 2009 �i 2010.        
              Totodat�, organele de control precizeaz� c� în trimestrul IV 2009, 
societatea a transferat pui de la depozit la pre� de achizi�ie, la un punct de lucru 
cu vânzare cu am�nuntul, înregistrând pe  cheltuieli  valori mai mari, respectiv 
suma de x lei, rezultând astfel un impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei.  
             De asemenea, se precizeaz� c� în trimestrul IV 2009, societatea 
diminueaz� profitul impozabil cu suma de x lei, f�r� documente justificative, 
respectiv înregistreaz� aceast� sum� în contul 606, rezultând o diferen�� de 
profit suplimentar în sum� de x lei. 
             Societatea sus�ine c� nu a transferat pui, ci a vândut pui crescu�i la 
greutate de peste 2 kg cu avize �i factur� fiscal� la Abatorul X pentru 
abatorizare, fapt ce rezult� �i din factura fiscal� nr. x, în acest sens fiind 
întocmit� nota  contabil� de sc�dere a puilor din gestiune împreun� cu celelalte 
opera�iuni de închidere a conturilor,  acestea fiind anexate la contesta�ie precum 
�i fi�a contului 361 de unde rezult� intr�rile de pui, sporul de pui de carne  �i 
ie�irile cu sc�derea din gestiune. 
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            Petenta sus�ine c�, prin desc�rcarea de gestiune, nu a diminuat profitul 
impozabil cu suma de x lei, f�r� documente justificative, dup� cum au precizat 
organele de control, fiind vorba de aceea�i livrare la Abatorul X. 
            Din actul de control încheiat în urma verific�rii, nu rezult� documentele 
avute în vedere de c�tre organele de control �i cum anume s-a ajuns la concluzia 
c� societatea a transferat pui de la depozit la punct de lucru cu vânzare cu 
am�nuntul înregistrând pe cheltuieli valori mai mari �i c� a sc�zut din gestiune 
suma de x lei, f�r� documente justificative prin înregistrarea în contul 606 �i prin 
înregistrarea contabil� 711 = 361, motiv pentru care organul de solu�ionare nu se 
poate pronun�a cu privire la aceast� sum�. 
             De asemenea, în raportul de inspec�ie fiscal� se precizeaz� c�, în 
trimestrul  IV 2009, societatea prime�te pui f�r� valoare pe care îi înregistreaz� 
pe cheltuieli, f�r� a înregistra �i veniturile aferente în sum� de x lei, rezultând  
un impozit pe profit suplimentar în sum� de x lei. 
             Societatea sus�ine c� cei 500 de pui, conform X, proveni�i de la SC X 
SA cu factura nr. x, sunt înregistra�i cu valoare în contul 361 �i sunt eviden�ia�i 
în fi�a contului de p�s�ri pân� la livrarea cu factura nr. x când a fost înregistrat 
venitul aferent �i implicit profitul impozabil.  
             Din documentele men�ionate de petent� �i existente în copie la dosarul 
cauzei, respectiv factura nr. x �i X, rezult� c� societatea a achizi�ionat cu titlul de 
gratuit��i 500 buc pui, pentru care s-a f�cut recep�ia la valoarea de x lei/bucat�, 
iar cu factura x au fost vându�i x buc��i pui la valoarea de x lei/bucat�. 
             Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� dac� societatea a 
înregistrat acele veniturile aferente celor 500 pui, iar din actul de control nu 
rezult�  documentele avute în vedere de c�tre organele de control �i cum s-a 
ajuns la concluzia c� societatea nu a înregistrat veniturile aferente celor 500 pui 
�i cum s-a stabilit valoarea de x lei venituri neînregistrate, motiv pentru care 
organele de solu�ionare nu se pot pronun�a cu privire la aceast� sum�. 
             Din raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în urma verific�rii efectuate la 
SC X SRL, nu rezult� cu claritate la fiecare punct din actul de control, 
documentele avute în vedere �i cum anume s-a ajuns la sumele suplimentare 
stabilite  în sarcina contribuabilei.               
              Referitor la inspec�ia fiscal�, art. 94 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, prevede: 
 
              ART. 94 
             ,,Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
             (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, 
verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea 
diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente acestora. 
            (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
            (…) 
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             a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane 
privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i 
exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente 
noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
             b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
             (…)  
            (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
             a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
             b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele 
din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
            (…) 
             e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 
plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, 
dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale;” 
           
            Conform prevederilor art. 65 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal� ,,(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de 
impunere pe baz� de probe sau constat�ri proprii.” 
             
            La art. 105 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, se precizeaz�: 
            
            ART. 105 
           ,,Reguli privind inspec�ia fiscal� 
           (1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de 
fapt �i raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.” 
 
            Din textele de lege citate mai sus rezult� c�  inspec�ia fiscal� trebuie s� 
aib� în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i raporturile juridice care sunt 
relevante pentru impunere. 
            O.M.F.P. nr. 972/2006 privind aprobarea formularului "Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, anexa nr. 2 – INSTRUC�IUNI de completare a formularului "Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�" referitor la completarea pct. 2.1.2 - Motive de  fapt, prevede 
urm�toarele: 
 
            ,,Punctul 2.1.2: se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care 
contribuabilul a efectuat �i a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul 
cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul 
fiscal aplicat de acesta, precum �i prezentarea consecin�elor fiscale. Motivul 
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de fapt se va înscrie atât pentru obliga�ia fiscal� principal�, cât �i pentru 
accesoriile calculate pentru aceasta." 
 
            Conform acestor prevederi legale, decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� trebuie s� con�in� 
detaliat motivele care stau la baza stabilirii obliga�iilor suplimentare. 
             Prin actul de control contestat organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
sarcina petentei impozit pe profit suplimentar în sum� total� de x lei �i accesorii 
aferente în sum� total� de x lei, îns� nu prezint� detaliat, la toate punctele din 
actul de control, documentele avute în vedere �i motivele de fapt care au dus la 
stabilirea acestor sume. 
             De asemenea, rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� nu au �inut cont la 
calculul impozitului pe profit stabilit suplimentar, de impozitul declarat de 
societate în perioada verificat�.  
             Din cele prezentate mai sus �i din analiza documentelor  existente la 
dosarul cauzei rezult� c�, pe de o parte, organele de inspec�ie fiscal� nu au �inut 
cont la calculul impozitului pe profit suplimentar de impozitul înregistrat de 
societate în perioada verificat�, iar pe de alt� parte, în actul de control încheiat 
nu se prezint� detaliat, la toate punctele, documentele avute în vedere �i 
motivele de fapt care au dus la stabilirea acestor sume. 
             În baza prevederilor legale incidente spe�ei, conform c�rora impozitul pe 
profit se calculeaz� trimestrial, pe cumulat, dup� care se compar� cu tran�a de 
impozit minim, contribuabilul datorând suma mai mare, �i având în vedere 
faptul c� organele de control  nu au �inut cont la calculul impozitului pe profit 
suplimentar, aferent anilor 2009 �i 2010, de impozitul declarat de societate în 
aceast� perioad� �i având în vedere faptul c� organele de control nu precizeaz� 
la toate punctele, documentele avute în vedere �i motivele de fapt care au dus la 
stabilirea acestor sume, rezult� c� organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
cu privire la impozitul pe profit în sum� de x lei, motiv pentru care urmeaz� a 
se desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x din 23.01.2012, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� încheiat la data de 10.01.2012, înregistrat la Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� sub nr. x din 23.01.2012, pentru impozitul  pe profit în sum� 
de x lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în 
termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii 
pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 
            Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 (3), „Solu�ii asupra 
contesta�iei” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 
            „(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 
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             La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 
            „102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 11.6 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 
            „11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� 
�i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
 
             Major�rile de întârziere în sum� de x lei, aferente impozitului pe profit, 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
             Deoarece pentru debitul în sum� de x lei, reprezentând impozit pe profit, 
s-a desfiin�at Decizia de impunere nr. x/23.01.2012, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    
ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  
uurrmmeeaazz��  aa  ssee  ddeessffiiiinn��aa  ddeecciizziiaa  ddee  iimmppuunneerree  pprriivviinndd  aacccceessoorriiiillee  aaffeerreennttee  
ddeebbiittuulluuii,,  îînn  ssuumm��  ddee  xx  lleeii.. 
 
             2.  În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava se poate pronun�a dac� societatea datoreaz� aceast� 
sum� în condi�iile în care organele de control nu prezint� cu claritate care 
este situa�ia de fapt fiscal� a contribuabilei, documentele avute în vedere �i 
motivele pentru care au considerat c� societatea avea obliga�ia de a colecta 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei.  
 
             În fapt,  organele de control au constatat c�, în luna decembrie 2008 
societatea nu a eviden�iat în contabilitate un proces verbal privind lipsa în 
gestiune a unor produse în valoare de x lei, care nu au fost înregistrate în cont de 
cheltuieli, f�r� a colecta TVA în sum� de x lei.  
             Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de x lei, organele 
de control au calculat dobânzi în sum� de x lei pentru perioada 25.01.2009 – 
23.12.2011 �i a aplicat o penalitate în sum� de xlei prin aplicarea cotei de 15% 
la suma de xlei. 
             Societatea sus�ine c� suma de  x lei nu reprezint� lips� în gestiune, ci 
cheltuieli cu m�rfurile ca urmare a vânz�rii prin magazinele proprii �i care nu a 



 16

fost înregistrat� la momentul vânz�rii, pentru care s-a colectat taxa pe valoarea 
ad�ugat� la momentul vânz�rii, dar opera�iunea de sc�dere din gestiune cu 
articolul contabil 607 =371 x lei s-a f�cut ulterior. 
              
            În drept, sunt aplicabile prevederile art. 128 alin. 4 lit. d din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaz�: 
 

           ART. 137 
           ,,Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
efectuate în interiorul ��rii 
           (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
            a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele 
prev�zute la lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau 
care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea 
cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile direct 
legate de pre�ul acestor opera�iuni;” 
             ART. 128 
           ,,Livrarea de bunuri 
            […] 
           (4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele 
opera�iuni 
             […] 
             d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la care se 
face referire la alin. (8) lit. a) - c).” 
 
             Din textele de lege citate mai sus rezult� c� baza de impozitare a taxei 
pe valoarea ad�ugat� pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii este format� 
din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de 
furnizor ori prestator. 
             Conform acestor prevederi legale, sunt asimilate livr�rilor de bunuri 
efectuate cu plat� bunurile constatate lips� din gestiune. 
             Organele de inspec�ie fiscal�  fac precizarea c�, în luna decembrie 2008, 
societatea nu a eviden�iat în contabilitate un proces verbal privind lipsa în 
gestiune a unor produse în valoare de x lei, care nu au fost înregistrate în cont de 
cheltuieli, f�r� a colecta TVA în sum� de x lei. 
             Petenta sus�ine c�  suma de  x lei nu reprezint� lips� în gestiune, ci 
cheltuieli cu m�rfurile ca urmare a vânz�rii prin magazinele proprii �i care nu a 
fost înregistrat� la momentul vânz�rii, pentru care s-a colectat taxa pe valoarea 
ad�ugat� la momentul vânz�rii, dar opera�iunea de sc�dere din gestiune s-a f�cut 
ulterior. 
             Organele de control precizeaz� c� suma de x reprezint� un proces verbal 
de lips� în gestiune neînregistrat în contabilitate, îns� nu precizeaz� documentele 
avute în vedere, respectiv despre ce proces verbal este vorba �i cum anume s-a 
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ajuns la concluzia c� aceast� sum� reprezint� lips� în gestiune pentru care 
societatea trebuia s� colecteze tax� pe valoarea ad�ugat�.  
 
              Referitor la inspec�ia fiscal�, art. 94 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, prevede: 
 
              ART. 94 
             ,,Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
             (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, 
verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea 
diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente acestora. 
            (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
            (…) 
             a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane 
privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i 
exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente 
noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
             b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
             (…)  
            (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
             a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
             b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele 
din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
            (…) 
             e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 
plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, 
dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale;” 
           
            Conform prevederilor art. 65 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal� ,,(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de 
impunere pe baz� de probe sau constat�ri proprii.” 
             
            La art. 105 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, se precizeaz�: 
             ART. 105 
           ,,Reguli privind inspec�ia fiscal� 
           (1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de 
fapt �i raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.” 
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            Din textele de lege citate mai sus rezult� c�  inspec�ia fiscal� trebuie s� 
aib� în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i raporturile juridice care sunt 
relevante pentru impunere. 
            O.M.F.P. nr. 972/2006 privind aprobarea formularului "Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, anexa nr. 2 – INSTRUC�IUNI de completare a formularului "Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�" referitor la completarea pct. 2.1.2 - Motive de  fapt, prevede 
urm�toarele: 
 

            ,,Punctul 2.1.2: se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care 
contribuabilul a efectuat �i a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul 
cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul 
fiscal aplicat de acesta, precum �i prezentarea consecin�elor fiscale. Motivul 
de fapt se va înscrie atât pentru obliga�ia fiscal� principal�, cât �i pentru 
accesoriile calculate pentru aceasta." 
 
            Conform acestor prevederi legale, decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� trebuie s� con�in� 
detaliat motivele care stau la baza stabilirii obliga�iilor suplimentare. 
 
             Având în vedere c� nu precizeaz� documentele avute în vedere, 
respectiv despre ce proces verbal este vorba �i cum anume s-a ajuns la concluzia 
c� aceast� sum� reprezint� lips� în gestiune pentru care societatea trebuia s� 
colecteze tax� pe valoarea ad�ugat�, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat�  în sum� de x lei, motiv pentru care 
urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x din 23.01.2012, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 10.01.2012, înregistrat la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. x din 23.01.2012, pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, 
prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la 
punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru 
aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
            Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 (3), „Solu�ii asupra 
contesta�iei” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 
            „(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 
             La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
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Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 
            „102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 11.6 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 
            „11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� 
�i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
 
             3. Referitor la suma de x lei, reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� suplimentar de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Suceava este învestit� s� se 
pronun�e dac� societatea datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care nu 
aduce argumente în sus�inerea cauzei. 

 
             În fapt, în urma verific�rii efectuate la S.C. X SRL, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c�, în trimestrul I 2009, societatea nu a înregistrat 
500 buc pui primi�i f�r� valoare, motiv pentru care s-a procedat la estimarea 
veniturilor aferente, respectiv 500 buc pui x 10 lei/ buc = x lei, stabilindu-se 
astfel o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei.  
            Petenta contest� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, dar nu 
prezint� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
            În drept, sunt aplicabile prevederile art. 206 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, unde se precizeaz� : 
 
            ART. 206 
            „Forma �i con�inutul contesta�iei 
             (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
             a) datele de identificare a contestatorului; 
             b) obiectul contesta�iei; 
             c) motivele de fapt �i de drept; 
             d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
             e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum 
�i �tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.” 
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             Potrivit acestui text de lege, în cuprinsul unei contesta�ii se reg�sesc 
motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care se întemeiaz�.  

       Art. 213 din actul normativ mai sus men�ionat prevede c�: 
            ART. 213 
            „Solu�ionarea contesta�iei 
           (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele 
de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 
Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii. 
            […]”. 
 

             Rezult� din acest text de lege c� organele competente în solu�ionarea 
contesta�iilor analizeaz� sus�inerile p�r�ilor, dispozi�iile legale invocate de 
acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei, iar solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii. 
 

             Pct. 11.1 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
2137 din 27 mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, prevede: 

 
            „11. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedur� 
fiscal� - Solu�ii asupra contesta�iei 
            11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
             […] 
            b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente 
de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii; 
             […]”. 

 
            SC XSRL formuleaz� contesta�ie privind suma de x lei, reprezentând 
taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar�, dar nu aduce argumente de fapt �i de 
drept pentru a demonstra de ce nu datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de x lei, stabilit� suplimentar de c�tre organele de control. 
            Având în vedere c� petenta nu aduce nici un argument în favoarea sa 
pentru a demonstra c� nu datoreaz� c�tre bugetul statului taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de x lei �i �inând cont �i de faptul c� solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest 
cap�t de cerere ca nemotivat�. 
 
             4. Referitor la suma de x lei, reprezentând accesorii aferente taxei 
pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de c�tre organele de control în 
sum� de x lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de solu�ionare se 
pot pronun�a cu privire la aceast� sum� în condi�iile în care, pe de o parte, 
petenta sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au �inut cont la calculul 
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accesoriilor de faptul c� societatea înregistra TVA deductibil� în perioada 
verificat�, iar pe de alt� parte, pentru suma de x lei contesta�ia a fost 
respins�, iar pentru suma de x lei s-a desfiin�at Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x 
din 23.01.2012, 
            
             În fapt, pentru luna decembrie 2008 organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de x lei, pentru care au 
calculat dobânzi în sum� de x lei pentru perioada 25.01.2009 – 23.12.2011, 
astfel: 
              X x 521 zile x 0,1% = x lei 
              X lei x 92 zile x 0,05%  = x lei 
             xlei x 449 zile x 0,04% = x lei �i au calculat penalit��i în sum� de x lei 
prin aplicarea cotei de 15% la suma de x lei. 
             De asemenea, pentru trimestrul I 2009, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, pentru care au fost calculate 
major�ri de întârziere în sum� de x lei pentru perioada 25.04.2009 – 23.12.2011, 
astfel: 
               x lei x 463 zile x 0,1% = x lei 
               x lei x 92 zile x 0,05% = x lei 
               x lei x 449 zile x 0,04% = x lei �i au aplicat au calculat penalit��i în 
sum� de x lei prin aplicarea cotei de 15% la suma de x lei. 
              Petenta sus�ine c� nu s-a �inut cont de faptul c�, pentru perioada supus� 
inspec�iei fiscale, societatea înregistreaz� TVA de rambursat mai mare decât 
debitul stabilit suplimentar datorit� specificului activit��ii �i c� nu se impunea 
calculul major�rilor dup� metoda men�ionat� în raportul de inspec�ie fiscal� 
(suma x 1062 zile x cota major�ri), ci analitic, �inând cont de sumele de 
rambursat declarate prin deconturile de tax� pe valoare ad�ugat�. 
 
             În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 119 �i 120 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 
 

             ART. 119 
            ,,Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
             (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.” 
             ART. 120 
           ,,Major�ri de întârziere 
             (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. 
             […] 
             (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
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             Începând cu data de 1 iulie 2010, articolul 120 se modific� �i va avea 
urm�torul cuprins: 
             ART. 120 
            ,,Dobânzi 
            (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.             
             […] 
             (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de 
întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
             ART. 120^1*) 
            Penalit��i de întârziere 
            (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 
            (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
             a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu 
se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile 
fiscale principale stinse; 
             b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
             c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse." 
 
            Din raportul de inspec�ie fiscal� rezult� c� organele de control au stabilit 
în sarcina petentei o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de x lei, pentru 
care au fost calculate obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de x lei, dup� cum 
urmeaz�: 
             - pentru luna decembrie 2008, s-a stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de x lei, pentru care au calculat dobânzi în sum� de x lei pentru perioada 
25.01.2009 – 23.12.2011, astfel: 
              x x 521 zile x 0,1% = x lei 
              x lei x 92 zile x 0,05%  = x lei 
              x lei x 449 zile x 0,04% = x lei �i au calculat penalit��i în sum� de x lei 
prin aplicarea cotei de 15% la suma de x lei; 
             - pentru trimestrul I 2009, s-a stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de x lei, pentru care au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de x 
lei pentru perioada 25.04.2009 – 23.12.2011, astfel: 
               x lei x 463 zile x 0,1% = x lei 
               x lei x 92 zile x 0,05% = x lei 
               x lei x 449 zile x 0,04% = x lei �i calculat penalit��i în sum� de x lei 
prin aplicarea cotei de 15% la suma de x lei; 
               Prin contesta�ia formulat�, societatea sus�ine c� organele de control nu 
au  �inut cont de faptul c�, pentru perioada supus� inspec�iei fiscale, societatea 
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înregistreaz� TVA de rambursat mai mare decât debitul stabilit suplimentar �i c� 
nu se impunea calculul major�rilor dup� metoda men�ionat� în raportul de 
inspec�ie fiscal� (suma x 1062 zile x cota major�ri), ci analitic, �inând cont de 
sumele de rambursat declarate prin deconturile de tax� pe valoare ad�ugat�. 
             Petenta depune la dosarul contesta�iei balan�ele de verificare din care 
rezult� urm�toarele: 

- la 31.12.2008 societatea înregistreaz� o tax� pe valoarea ad�ugat� de 
recuperat (sold debitor cont 4424) în sum� de x lei; 
- la 31.03.2009 societatea înregistreaz� TVA de recuperat (sold debitor 
cont 4424) în sum� de x lei; 
- la 30.06.2009 societatea înregistreaz� TVA de plat� (sold creditor cont 
4423) în sum� de x lei; 
- la 30.09.2009 societatea înregistreaz� TVA  de plat� (sold creditor cont 
4423) în sum� de x lei 
- la 30.06.2010 înregistra o tax� pe valoarea ad�ugat� de recuperat (sold 
debitor cont 4424) în sum� de x lei;  
- la 30.09.2010 societatea înregistreaz� TVA de recuperat (sold debitor 
cont 4424) în sum� de x lei; 
- la 31.12.2010 societatea înregistreaz� TVA de plat� (sold creditor cont 
4423) în sum� de x lei. 

            Din raportul de inspec�ie fiscal� nu rezult� care este situa�ia de fapt 
fiscal� a contribuabilului, care este modul de calcul al taxei pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar, care este taxa pe valoarea ad�ugat� declarat� de societate 
prin decontul de TVA �i dac� taxa pe valoarea ad�ugat� declarat� corespunde cu 
balan�a de verificare �i nici dac� organele de control au �inut cont de taxa pe 
valoarea ad�ugat� declarat� de societate, motiv pentru care organul de 
solu�ionare nu se poate pronun�a cu privire la corectitudinea stabilirii obliga�iilor 
fiscale accesorii în sum� total� de x lei, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� în sum� total� de x lei. 
              Din cele prezentate mai sus, în baza prevederilor legale incidente spe�ei 
�i având în vedere faptul c� organul de solu�ionare a contesta�iei nu se poate 
pronun�a cu privire la modul de calcul al obliga�iilor fiscale accesorii în sum� 
total� de x lei, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� 
de x lei, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x din 23.01.2012, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 10.01.2012, înregistrat la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. x din 23.01.2012, pentru major�rile de 
întârziere în sum� de x lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� 
echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în 
executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i 
perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele 
precizate în aceast� decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
             Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 (3), „Solu�ii asupra 
contesta�iei” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 
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            „(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 
             La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 
            „102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 11.6 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 
            „11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 
de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� 
�i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
 
 
              Pentru  considerentele  re�inute �i în baza prevederilor legale invocate 
în cuprinsul prezentei decizii, precum �i în baza prevederilor art. 216  din Codul 
de procedur� fiscal� republicat�, se: 
                            
                   DECIDE: 
 
 
           1. Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. X din 10.01.2012, 
înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Suceava sub nr. x din 
23.01.2012, privind suma de x lei, reprezentând: 

- x lei impozit  pe profit; 
- x lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- x lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 

           -   x lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, urmând 
ca, printr-o alt� echip� s� se procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare 
la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru 
aceea�i perioad� �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, având în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
             Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru care s-a 
dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
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prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia 
de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
             2. Respingerea contesta�iei privind suma de x lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar�, ca nemotivat�. 
 
 
     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 
luni de la comunicare, conform procedurii legale. 
 


