
                                                                                
 

Pagina: 1 

           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE           
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE         
                  A  JUDE�ULUI  SUCEAVA      
                  
 
 
 

DECIZIA  NR.  24 
din  6.02.2006 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat� de  
SC ……. SNC din localitatea ….., 

înregistrat�  la Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  Suceava 
sub  nr………./ 18.11.2005 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava prin  adresa  nr.  
……./17.11.2005,  înregistrat�  la  Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Suceava  sub  nr.  ……../18.11.2005, cu privire la contesta�ia formulat�  de  SC 
…….. SNC, având sediul în localitatea …….., jude�ul Suceava.   

 
SC ……. SNC, din localitatea ……., contest�  m�surile  stabilite  prin Decizia 

de impunere nr ……./23.09.2005 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr …../23.09.2005, 
ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, întocmite de Activitatea de Control 
Fiscal Suceava, privind  suma  de  ….. lei, reprezentând: 

��……. lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
��…… lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��     ……. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��  …….. lei – impozit pe profit; 
��     …….. lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
��…….. lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  

Ordonan�a Guvernului nr 92/2003  privind  Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 179 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.  SC …… SNC, din localitatea ……, jude�ul Suceava, contest� m�surile  
stabilite  prin Decizia de impunere nr ……/23.09.2005 �i Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr …../23.09.2005, ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, 
întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de  ….. lei, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, impozit pe profit �i accesorii ale 
acestora. 



                                                                                
 

Pagina: 2 

 
Petenta arat� c� organele de control au verificat, prin inventariere faptic�, 

stocurile înregistrate în eviden�a contabil� la data de 30.06.2005. Contestatoarea 
sus�ine c� opera�iunea de inventariere nu a fost corect�, întrucât organele de control 
au efectuat inventarierea la data de 13.09.2005 f�r� a solicita documente de intrare 
sau de ie�ire pentru perioada 1.07.2005 – 12.09.2005.  

Totodat�, societatea contestatoare precizeaz� c� organele de control nu au avut 
în vedere c� în conturile de m�rfuri sunt înregistrate importurile de cuptoare destinate 
comercializ�rii �i care se afl� în curs de repara�ie, iar în conturile de materiale 
consumabile erau înregistrate materialele de construc�ie folosite pentru modernizarea 
halei proprii �i pentru recondi�ionarea cuptoarelor de panifica�ie.  

Petenta sus�ine c� organele de control au stabilit în mod eronat c� societatea 
……. SNC înregistreaz� lipsuri în gestiune la data de 30.06.2005. 

Petenta contest� modul de calcul al impozitului pe profit în sum� de …… lei 
datorat pe anul 2005, pe motiv c� „cheltuielile devin nedeductibile doar la momentul 
înregistr�rii lor în contabilitate, când influen�a asupra contului de profit �i pierdere 
este real�”. 

De asemenea, societatea …… SNC contest� modul de solu�ionare a decontului 
de T.V.A. din data de 30.06.2005 �i neadmiterea la deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de …. lei, precizând c� aceast� sum� a fost înregistrat� în eviden�a 
contabil� a societ��ii �i se reg�se�te în rulajul contului 4426. Petenta precizeaz� c� 
suma de recuperat solicitat� pân� la data de 28.02.2005 a fost diminuat� cu suma de 
……. lei. 
 

II.  Prin  Raportul de inspec�ie fiscal� nr ……../23.09.2005, în baza c�ruia 
s-a emis Decizia de impunere nr ………/23.09.2005, organele de control din 
cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava au efectuat inspec�ia fiscal� privind 
modul de determinare, eviden�iere �i plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� pe 
perioada 1.03.2005-30.06.2005, în vederea solu�ion�rii cererii de rambursare a 
soldului sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat� la 30.06.2005, în valoare de 
…… lei, înregistrate sub nr …../25.07.2005. 

 
În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� 
 
În urma controlului efectuat, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� 

societatea înregistreaz� tax� pe valoarea ad�ugat� de rambursat ca urmare a 
achizi�iilor de combustibil necesar transportului produselor finite, de piese auto 
pentru mijloacele de transport existente în patrimoniul societ��ii �i de materii prime. 
De asemenea, organul de control a constatat o neconcordan�� între soldul sumei 
negative a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris în decont, în sum� de ….. lei, �i cel 
înscris în eviden�a contabil�, în sum� de ….. lei. 

Ca urmare a verific�rii efectuate, organul de control a stabilit c� societatea are 
drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……. lei �i nu are 
drept de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, din care suma 
de …….. lei reprezint� T.V.A. f�r� drept de deducere stabilit� prin raportul de 
inspec�ie nr. ……./18.05.2005. 
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Prin actul atacat s-a constatat c� la data de 30.06.2005 societatea …….. SNC a 
înregistrat în conturile de stocuri suma de ……… lei, compus� din: 

- …… lei – materii prime; 
-   …….. lei – materiale consumabile; 
-  …… lei – m�rfuri. 

Organul de inspec�ie fiscal� a verificat realitatea stocurilor scriptice înregistrate 
în eviden�a contabil� prin efectuarea inventarierii faptice a stocurilor la locul de 
desf��urare a activit��ii. În urma inventarierii, organul de control a constatat la data 
de 13.09.2005, la locul de desf��urare a activit��ii, existen�a faptic� a urm�toarelor 
stocuri: 

- …… lei – materii prime; 
- …….. lei – materiale consumabile. 

În urma verific�rii efectuate s-a stabilit c� diferen�a între stocul scriptic �i cel 
faptic, în sum� de ……… lei, reprezint� lips� de gestiune. 

Organul de control arat� c�, potrivit prevederilor art. 128 alin. 4 lit. c din Legea 
nr. 571/2003, bunurile constatate lips� în gestiune sunt considerate livr�ri de bunuri 
efectuate cu plat�, pentru care societatea datoreaz� bugetului de stat tax� pe valoarea 
ad�ugat�. 

Ca urmare, organul  de control a stabilit c� societatea …… SNC datoreaz� 
bugetului de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei, aferent� lipsei în 
gestiune constatate în sum� de …….lei. 

Pentru neplata la termen a T.V.A. datorat� bugetului de stat în sum� de ….. lei, 
organele de control au calculat dobânzi de întârziere în sum� de …. lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de …….. lei.  

 
În ceea ce prive�te impozitul pe profit 
 
Organul de control arat� c�, potrivit prevederilor art. 21 alin. 4 lit. c din Legea 

nr 571/2003, cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale constatate lips� în gestiune, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate 
contracte de asigurare, precum �i taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� sunt cheltuieli 
nedeductibile la calculul profitului impozabil. 

Ca urmare a constat�rii de lipsuri în gestiune la data de 30.06.2005, organul  de 
control a procedat la recalcularea profitului impozabil la aceast� dat�, stabilind c� 
profitul impozabil la data de 30.06.2005 este în sum� de ……… lei. 

 
Prin actul de control se precizeaz� c� societatea de�ine certificat de investitor 

nr. 232/6.11.2000 în zona defavorizat�, beneficiind de facilit��ile prev�zute de 
O.U.G. nr 24/1998, modificat� �i aprobat� prin Legea nr 20/1999 �i H.G. nr 
728/2001, respectiv scutire de la plata impozitului pe profit. 

 
În urma verific�rii efectuate s-a constatat c� societatea a efectuat opera�iuni de 

comer� în afara zonei defavorizate �i vânz�ri de active corporale pentru care, potrivit 
prevederilor art 9 alin 2 �i 3 din H.G. nr 728/2001, datoreaz� impozit pe profit.  

Organul de control a calculat impozitul pe profitul ob�inut din aceste 
opera�iuni, astfel: 
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            - lei - 
Trim Venituri din 

opera�iuni pentru 
care se datoreaz� 
impozit pe profit 

Venituri 
totale 

Pondere 
col 2/col 
3*100 

Profit total Profit aferent 
opera�iunilor 
pentru care se 

datoreaz� 
impozit pe 

profit 

Impozit pe profitul 
aferent 

opera�iunilor 
pentru care se 

datoreaz� impozit 
pe profit 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  
I/2005       
II/2005       

 
Pentru neplata la termen a impozitului pe profit datorat bugetului de stat s-au 

calculat dobânzi de întârziere în sum� de …… lei �i penalit��i de întârziere în sum� 
de …… lei.  

 
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  suma  contestat�  de  ……. lei, Direc�ia  General�  a  

Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra 
legalit��ii respingerii la rambursare de c�tre organul de control a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, în condi�iile în care în raportul de inspec�ie 
fiscal� prin care se face analiza decontului T.V.A aferent lunii iunie 2005 organul de 
control nu prezint� detaliat �i clar motivele de fapt �i de drept pe care se întemeiaz� 
constat�rile f�cute, precum �i documentele justificative care au fost avute în vedere. 
 

În fapt, organele de control din cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava au 
efectuat inspec�ia fiscal� privind modul de determinare, eviden�iere �i plat� a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pe perioada 1.03.2005-30.06.2005, ca urmare a solicit�rii societ��ii 
de rambursare a soldului sumei negative a taxei pe valoarea ad�ugat� la 30.06.2005, 
în valoare de …… lei, înregistrate sub nr …../25.07.2005. 

În urma controlului efectuat, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� 
societatea înregistreaz� tax� pe valoarea ad�ugat� de rambursat ca urmare a 
achizi�iilor de combustibil necesar transportului produselor finite, de piese auto 
pentru mijloacele de transport existente în patrimoniul societ��ii �i de materii prime.  

Organul de control a constatat o neconcordan�� între soldul sumei negative a 
taxei pe valoarea ad�ugat� înscris în decont, în sum� de ….. lei, �i cel înscris în 
eviden�a contabil�, în sum� de ……. lei. 

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr …./23.09.2005 s-a respins la rambursare 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, din urm�toarele motive: 

- suma de …….. lei a fost stabilit� prin raportul de inspec�ie fiscal� nr 
………/18.05.2005 ca fiind T.V.A. f�r� drept de deducere; 

- suma de …… lei provine dintr-o eroare de transcriere din eviden�a contabil� în 
decontul de T.V.A.. 
Pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei, respins� la rambursare, 

organul de control nu precizeaz� motivele de fapt �i de drept pe care se întemeiaz� 
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m�sura luat�, din actul de control atacat rezultând c� respingerea la rambursare se 
bazeaz� pe constat�rile efectuate de un alt organ de control, la o verificare anterioar�. 

Prin Decizia de rambursare nr …….. emis� pe numele contestatoarei la data de 
11.11.2005, întocmit� de organele de specialitate din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice ……. s-a respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei. 
Decizia de rambursare nr ……./11.11.2005 a fost emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr ……./23.09.2005 �i a Decontului de T.V.A. nr ……./25.07.2005. 
 

În drept, în ceea ce prive�te modul de solu�ionare a cererilor de 
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� sunt aplicabile prevederile CAP. 3 din 
Anexa la O.M.F. nr 338/2004 privind aprobarea Metodologiei de solu�ionare a 
deconturilor cu sume negative de tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune de 
rambursare, care precizeaz�: 
 
CAP. 3 
    (1) Deconturile cu sume negative de TVA cu op�iune de rambursare, care au 
fost încadrate în categoria de risc mare, se transmit, zilnic, împreun� cu 
documenta�ia aferent�, compartimentului cu atribu�ii de control fiscal în 
vederea efectu�rii controlului. 
    (2) Dup� efectuarea controlului, compartimentul cu atribu�ii în domeniul 
controlului fiscal va întocmi Raportul de inspec�ie fiscal�. 
    (3) În maxim 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului, 
compartimentul cu atribu�ii de control fiscal va transmite compartimentului de 
specialitate dosarul solicit�rii, împreun� cu Raportul de inspec�ie fiscal�. 
    (4) În aceea�i zi, compartimentul de specialitate va întocmi Decizia de 
rambursare a TVA în trei exemplare. Decizia va fi semnat� de �eful 
compartimentului �i aprobat� de conduc�torul unit��ii fiscale/directorul 
coordonator. 

 
Din prevederile legale citate se re�ine c� Decizia de rambursare a T.V.A. se 

întocme�te de c�tre compartimentul de specialitate pe baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� întocmit de compartimentul cu atribu�ii de control �i a Decontului cu sume 
negative de TVA cu op�iune de rambursare. 

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr ……./23.09.2005, organul de inspec�ie 
fiscal� a respins la rambursare taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, motivat 
de faptul c� aceast� sum� a fost stabilit� prin raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
………/18.05.2005 ca fiind f�r� drept de deducere, dar f�r� s� prezinte o situa�ie a 
documentelor justificative pe care le-a avut în vedere la analiza Decontului cu 
sum� negativ� de tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare. 

 
Din cele prezentate rezult� c� m�sura de respingere la rambursare a taxei pe 

valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei nu se bazeaz� pe constat�ri proprii ale 
organului de inspec�ie fiscal�, ci pe constat�rile efectuate de un alt organ fiscal, cu 
ocazia altei inspec�ii fiscale. 
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În ceea ce prive�te modalitatea de efectuare a inspec�iei fiscale, sunt 
aplicabile prevederile art 102 alin 1 din O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004, care stipuleaz�: 
 
 „ART. 102 
    (1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i 
raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.” 
 
�i ale pct. 102.1 din H.G. nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
care precizeaz�: 
 
„102.1. La examinarea st�rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de impunere, 
organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele justificative �i 
eviden�ele financiar-contabile �i fiscale care constituie mijloace de prob� �i sunt 
relevante pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.” 
 

Din textul de lege citat mai sus rezult� faptul c� inspec�ia fiscal� trebuie s� aib� 
în vedere toate documentele justificative �i eviden�ele financiar-contabile �i fiscale 
relevante pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor fiscale. 

Potrivit art 106 alin 1 din O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 24.06.2004, „Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-
un raport scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei, din punct de vedere 
faptic �i legal.” 

În raportul de inspec�ie fiscal� nr ……./23.09.2005, organul de inspec�ie 
fiscal� nu precizeaz� temeiul de drept care a stat la baza respingerii la 
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de …….. lei. 

 
Având în vedere c� la solu�ionarea Decontului cu sum� negativ� de tax� pe 

valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare la data de 30.06.2005 organul de control 
nu a precizat documentele justificative �i temeiul de drept care a stat la baza 
respingerii la rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……. lei, urmeaz� 
s� se desfiin�eze Decizia de rambursare nr ………emis� pe numele 
contestatoarei la data de 11.11.2005 de c�tre organele de specialitate din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice …… �i par�ial Raportul de inspec�ie fiscal� nr 
…../23.09.2005 întocmit de Activitatea de Control Fiscal Suceava, care a stat la 
baza emiterii deciziei de rambursare, pentru suma  de  …. lei, reprezentând tax� 
pe valoarea ad�ugat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� 
procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea 
taxei pe valoarea ad�ugat�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 
 

În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu�ii asupra contesta�iei” 
din O.G. 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 

actului atacat, 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. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 
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�: 
 
„12.7. 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.” 

 
2. Referitor  la  suma  contestat�  de  ……… lei, Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� SC 
…….. SNC avea obliga�ia s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
lipsurilor din gestiune constatate de organul de control în urma inventarierii 
faptice, în condi�iile în care la efectuarea inventarierii organul de control nu a avut în 
vedere documentele de intrare �i ie�ire din perioada 30.06.2005 – 13.09.2005. 

 
În fapt, organul de inspec�ie fiscal� a verificat realitatea stocurilor scriptice 

înregistrate în eviden�a contabil� la data de 30.06.2005, prin efectuarea inventarierii 
faptice a stocurilor la locul de desf��urare a activit��ii. În urma inventarierii, organul 
de control a constatat o lips� de gestiune în sum� de …….. lei. 

Ca urmare, organul  de control a stabilit c� societatea ……. SNC datoreaz� 
bugetului de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… lei, aferent� lipsei în 
gestiune constatate în sum� de …… lei, motivat de faptul c� bunurile constatate lips� 
în gestiune sunt considerate livr�ri de bunuri efectuate cu plat�. 

Prin contesta�ia depus�, petenta sus�ine c� opera�iunea de inventariere nu a fost 
corect�, întrucât organele de control au stabilit stocul faptic la data de 30.06.2005 ca 
urmare a efectu�rii inventarierii la data de 13.09.2005 f�r� a solicita documente de 
intrare sau de ie�ire pentru perioada 1.07.2005 – 12.09.2005.  

 
În drept, în ceea ce prive�te obligativitatea colect�rii taxei pe valoarea 

ad�ugat� aferent� bunurilor constatate lips� de gestiune sunt aplicabile 
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prevederile art 126 �i 128 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, republicat�, 
care precizeaz�: 
 
„ART. 126 
    (1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprind opera�iunile 
care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi 
în România; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� 
impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1); 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2).[…]” 
 
„ART. 128 
   (1) Prin livrare de bunuri se în�elege orice transfer al dreptului de proprietate 
asupra bunurilor de la proprietar c�tre o alt� persoan�, direct sau prin persoane 
care ac�ioneaz� în numele acestuia.[…] 
    (3) Sunt, de asemenea, considerate livr�ri de bunuri efectuate cu plat�, în 
sensul alin. (1):[…] 
    e) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor prev�zute la alin. 
(9) lit. a) �i c).[…]” 
 
 Din textele de lege citate se re�ine faptul c� persoanele juridice înregistrate la 
organul fiscal ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� au obliga�ia de a colecta taxa 
aferent� bunurilor constatate lips� din gestiune. 

 Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� organul de inspec�ie 
fiscal� a verificat realitatea stocurilor scriptice înregistrate în eviden�a contabil� la 
data de 30.06.2005, prin efectuarea inventarierii faptice a stocurilor la locul de 
desf��urare a activit��ii.  

În urma inventarierii efectuate la data de 13.09.2005, organul de control a 
constatat o lips� de gestiune în sum� de …… lei. Ca urmare, prin actul atacat  s-a 
stabilit c� societatea ……. SNC datoreaz� bugetului de stat taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de ….. lei, aferent� lipsei în gestiune constatate în sum� de …… lei, motivat 
de faptul c� bunurile constatate lips� sunt considerate livr�ri de bunuri efectuate cu 
plat�. 

 
 Din raportul de inspec�ie fiscal� contestat nu rezult� dac� la determinarea 
valorii stocurilor la data de 30.06.2005, ca urmare a efectu�rii inventarierii din data 
de 13.09.2005, organul de control a avut în vedere documentele de intrare �i ie�ire din 
perioada 30.06.2005 – 13.09.2005. 

Prin adresa nr ………./23.12.2005, s-au solicitat organului de control preciz�ri 
cu privire la modul în care s-a desf��urat inventarierea stocurilor, respectiv dac� au 
fost avute în vedere la determinarea valorii stocurilor la data de 30.06.2002 
documentele de intrare �i ie�ire din perioada 30.06.2005 – 13.09.2005. 
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Prin adresa nr ……../11.01.2006, înregistrat� la D.G.F.P. Suceava sub nr 
……/11.01.2006, Activitatea de Control Fiscal Suceava a comunicat c� „la 
determinarea valorii stocurilor la data de 30.06.2005 nu s-a �inut cont de 
documentele de intrare �i de ie�ire.” 

 
Potrivit O.M.F. nr 1753 / 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 

�i efectuarea inventarierii elementelor de activ �i de pasiv „Inventarierea elementelor 
de activ �i de pasiv reprezint� ansamblul opera�iunilor prin care se constat� 
existen�a tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup� 
caz, la data la care aceasta se efectueaz�.” 

Prin urmare, inventarierea efectuat� de organul de control reflect� situa�ia 
patrimonial� a agentului economic la data de 13.09.2005 �i nu la data de 30.06.2005.  

Pentru a determina situa�ia real� a stocurilor la data de 30.06.2005, organul de 
control trebuia s� actualizeze stocul constatat la data de 13.09.2005 cu intr�rile �i 
ie�irile de bunuri din perioada cuprins� între data de 30.06.2005 �i data inventarierii. 

 Având în vedere c� la determinarea valorii stocurilor la data de 30.06.2002 
organul de control nu a avut în vedere documentele de intrare �i ie�ire din perioada 
30.06.2005 – 13.09.2005, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a asupra 
corectitudinii valorii lipsei în gestiune constatate de organul de control. 
 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� organele de control nu au 
�inut cont c� în conturile de materiale consumabile erau înregistrate materialele 
de construc�ie folosite pentru modernizarea halei proprii �i pentru 
recondi�ionarea cuptoarelor de panifica�ie, aceasta nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece la dosarul cauzei nu au fost depuse 
documente din care s� rezulte c� materialele constatate lips� din gestiune au fost 
utilizate pentru efectuarea lucr�rilor de modernizare �i recondi�ionare. 
 

Referitor la sus�inerea contestatoarei c� organele de control nu au �inut 
cont c� în conturile de m�rfuri sunt înregistrate importurile de cuptoare 
destinate comercializ�rii �i care se afl� în curs de repara�ie, organul de 
solu�ionare nu se poate pronun�a întrucât în actul de control nu se fac preciz�ri cu 
privire la natura m�rfurilor constate lips� din gestiune de c�tre organul de control.  

 
Având în vedere c� la determinarea valorii stocurilor la data de 30.06.2005 

organul de control nu a avut în vedere documentele de intrare �i ie�ire din perioada 
30.06.2005 – 13.09.2005, urmeaz� s� se desfiin�eze Decizia de impunere nr 
………/23.09.2005 întocmit� de Activitatea de Control Fiscal Suceava pentru 
suma  de  …….. lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, urmând ca organele 
de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea taxei pe valoarea ad�ugat�, strict pentru 
aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere 
cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu�ii asupra contesta�iei” 

din O.G. 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 
actului atacat, 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. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 
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�: 
 
„12.7. 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  contestat�  de  ……… lei, reprezentând impozit pe 
profit, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e dac� contravaloarea lipsurilor din gestiune constatate de organul 
de control la data de 30.06.2005 este cheltuial� nedeductibil� la calculul 
profitului impozabil.  

 
În fapt, organul de control a considerat nedeductibile la calculul profitului 

impozabil cheltuielile în sum� de ……. lei privind bunurile de natura stocurilor 
constatate lips� din gestiune la data de 30.06.2005. 

Ca urmare, organul  de control a procedat la majorarea profitului impozabil la 
data de 30.06.2005 cu cheltuielile privind bunurile constatate lips� din gestiune. 

De asemenea, în raportul de inspec�ie fiscal�, organul de control precizeaz� c� 
societatea de�ine certificat de investitor în zona defavorizat� nr. …../6.11.2000, 
beneficiind de facilitatea de scutire de la plata impozitului pe profit. 

În urma verific�rii efectuate, organul de control a constatat c� societatea a 
efectuat opera�iuni de comer� în afara zonei defavorizate �i vânz�ri de active 
corporale, pentru care nu se aplic� regimul de scutire de impozit pe profit. Ca urmare, 
organul de control a calculat pentru profitul ob�inut din aceste opera�iuni, un impozit 
pe profit în sum� de …….. lei. 

 Prin contesta�ia depus� petenta sus�ine c� organul de control în mod eronat a 
considerat c� cheltuielile în sum� de ……. lei sunt nedeductibile fiscal, invocând în 
acest sens faptul c� nu a înregistrat în eviden�a contabil� aceste cheltuieli �i c� 
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„cheltuielile devin nedeductibile doar la momentul înregistr�rii lor în contabilitate, 
când influen�a asupra contului de profit �i pierdere este real�”. 
 

 În drept, în ceea ce prive�te deductibilitatea la calculul profitului impozabil 
a cheltuielilor privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale 
constatate lips� din gestiune sunt aplicabile prevederile art 19 �i 21 din Legea nr 
571/2003 privind Codul fiscal, republicat�, care precizeaz�: 
 

„ART. 19 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din 
orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an 
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile 
nedeductibile.” 
 
„ART. 21 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
    c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale 
constatate lips� din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost 
încheiate contracte de asigurare, precum �i taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, 
dac� aceasta este datorat� potrivit prevederilor titlului VI;” 
 
 Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� profitul impozabil se majoreaz� 
cu cheltuielile nedeductibile. De asemenea, cheltuielile privind bunurile de natura 
stocurilor sau a activelor corporale constatate lips� din gestiune ori degradate, 
neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare sunt cheltuieli 
nedeductibile la calculul profitului impozabil. 

 
Din actul atacat rezult� c� organul de control a considerat contravaloarea 

lipsurilor din gestiune, la data de 30.06.2005, în sum� de …….. lei, ca fiind o 
cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil, drept pentru care a procedat 
la majorarea profitului impozabil la data de 30.06.2005 cu aceast� sum�. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� societatea ……. SNC 
nu a înregistrat pân� la data de 30.06.2005 în eviden�a contabil� cheltuielile în sum� 
de ………. lei, cuantumul acestor cheltuieli fiind stabilit de organul de control în 
urma inventarierii din data de 13.09.2005.  

A�a dup� cum rezult� din prevederile legale citate mai sus, cheltuielile privind 
bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips� din gestiune 
sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. 

 
În concluzie, la data de 30.06.2005 suma de ……. lei nu era înregistrat� de 

societate în eviden�a contabil� �i nu putea s� influen�eze profitul impozabil la acea 
dat�, deci nu era cheltuial� nedeductibil�. 
  

În raportul de inspec�ie fiscal�, organul de control precizeaz� c� societatea 
de�ine certificat de investitor în zona defavorizat� nr. ……./6.11.2000, beneficiind de 
facilitatea de scutire de la plata impozitului pe profit. 
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Din actul atacat se re�ine c� organul de control a constatat c� societatea a 
efectuat opera�iuni de comer� în afara zonei defavorizate �i vânz�ri de active 
corporale, pentru care nu se aplic� regimul de scutire de impozit pe profit. Ca urmare, 
organul de control a procedat, în conformitate cu prevederile art 9 din H.G. nr 
728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr 24/1998, privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, 
la determinarea profitului ob�inut din aceste opera�iuni.  

Profitul impozabil ob�inut din opera�iuni de comer� în afara zonei defavorizate 
�i vânz�ri de active corporale a fost determinat în conformitate cu prevederile art 9 
alin 3 din H.G. nr 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr 24/1998, privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, ca parte din totalul profitului impozabil care corespunde 
ponderii veniturilor ob�inute din aceste opera�iuni în volumul total al veniturilor. 

Pentru profitul ob�inut din aceste opera�iuni, organul de control a calculat un 
impozit pe profit în sum� de ….. lei. 

 
Având în vedere faptul c� profitul impozabil total a fost majorat în mod eronat 

cu suma de ….. lei �i c� între stabilirea profitului impozabil ob�inut din opera�iuni de 
comer� în afara zonei defavorizate �i vânz�ri de active corporale �i stabilirea 
profitului impozabil total exist� o leg�tur� direct�, urmeaz� s� se desfiin�eze Decizia 
de impunere nr …./23.09.2005 întocmit� de Activitatea de Control Fiscal 
Suceava pentru suma  de  …. lei, reprezentând impozit pe profit, urmând ca 
organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de 
la comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea impozitului pe profit, strict pentru 
aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere 
cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu�ii asupra contesta�iei” 
din O.G. 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 
actului atacat, 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. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 
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�: 
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„12.7. 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.” 

 
4. Referitor  la  suma  contestat�  de  …… lei,  reprezentând    dobânzi de 

întârziere în sum� de …. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …. lei, aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, dobânzi de întârziere în sum� de 
.. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ……. lei, aferente impozitului pe profit 
în sum� de …. lei. 
  

Ca urmare a neachit�rii la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de …… 
lei �i a impozitului pe profit în sum� de …… lei, stabilite prin decizia de impunere nr 
…/23.09.2005, organul de control a calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere în 
sum� total� de …. lei. 

Întrucât pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei �i impozitul pe 
profit în sum� de …… lei, care au generat aceste accesorii, decizia de impunere a fost 
desfiin�at�, urmând s� se procedeze la reanalizarea acestora, strict pentru aceea�i 
perioad�, �i s� se emit� un nou act administrativ fiscal care s� aib� în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��, se va desfiin�a decizia de 
impunere �i pentru dobânzile �i penalit��ile aferente. 

Având în vedere principiul de drept „accesorium sequitur principale” 
(accesoriul urmeaz� principalul), se va desfiin�a Decizia de impunere nr. 
…../23.09.2005 �i pentru dobânzile de întârziere în sum� de … lei �i penalit��ile 
de întârziere în sum� de ….. lei, în vederea recalcul�rii acestora în func�ie de cele 
constatate la reanalizarea taxei pe valoarea ad�ugat� �i a impozitului pe profit. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  

prevederilor CAP. 3 din Anexa la O.M.F. nr 338/2004 privind aprobarea 
Metodologiei de solu�ionare a deconturilor cu sume negative de tax� pe valoarea 
ad�ugat� cu op�iune de rambursare, art. 19, 21, 126 �i 128 din Legea nr 571/2003 
privind Codul fiscal, republicat�, art 9 din H.G. nr 728 / 2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, 
O.M.F. nr 1753 / 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea �i efectuarea 
inventarierii elementelor de activ �i de pasiv, art 102 �i 106 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat� la data de 24.06.2004, pct. 102.1 �i 
102.5 din H.G. nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, pct. 12.7 
din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, coroborate cu 
art. 186 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 

 
DECIDE: 
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Desfiin�area Deciziei de impunere nr ……/23.09.2005, întocmit� de 
Activitatea de Control Fiscal Suceava privind  suma  de  ………. lei, reprezentând: 

��…… lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
��     …. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��     …….. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��  …….. lei – impozit pe profit; 
��     ……… lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
��……. lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit, în vederea  

reanaliz�rii cauzei strict pentru aceea�i perioad� �i acelea�i obliga�ii bugetare, 
conform celor re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i a prevederilor legale aplicabile 
în spe��. 

Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
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. 
 

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

  


