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DECIZIA NR. __30___ 
din __________31.03.2011____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
................, 

din municipiul Suceava, str. ……………..,  
jude�ul Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ………….. 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ……….., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ………, asupra contesta�iei 
formulate de ................, cu sediul în municipiul Suceava, str. …………., jude�ul 
Suceava. 

 
................ contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. F-SV ................, înregistrat la Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................, privind suma contestat� de ................, 
reprezentând: 

 
•     ................ – impozit pe profit; 
•     ................ – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
•   ................ – TVA; 
•   ................ – major�ri de întârziere aferente TVA; 
•     ................ – impozit pe veniturile din dividende; 
•     ................ – major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de 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 de art. 205 �i 209 
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. 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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I. ................ contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ................, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub ................, privind suma de 
................, din care ................ – impozit pe profit,   ................ – major�ri de 
întârziere aferente, ................ – TVA, ................ – major�ri de întârziere aferente 
TVA, ................ – impozit pe veniturile din dividende �i ................ – major�ri de 
întârziere aferente. 

 
Din suma de ................ impozit pe profit contestat aferent lipsei m�rfii din  

gestiune, suma de ................este aferent� lunii decembrie 2008, iar suma de 
................este aferent� lunii septembrie 2009. De asemenea, contest� �i suma de 
................, reprezentând major�ri aferente impozitului pe profit contestat în sum� de 
................. 

Din suma de ................ TVA contestat�, suma de ................este aferent� 
lipsei m�rfii din  gestiune, c�reia îi corespund major�ri de întârziere în sum� de 
................, iar suma de ................este aferent� erorii din program, c�reia îi corespund 
major�ri de întârziere în sum� de ................. 

De asemenea, societatea contest� �i suma de ................, reprezentând 
impozit pe dividende, �i suma de ................, reprezentând major�ri de întârziere 
aferente. 

 
Referitor la suma de ................, reprezentând TVA, societatea 

precizeaz� c�, în mod eronat softul utilizat de c�tre aceasta a generat �i înregistrat în 
balan�a de verificare modific�rile de stocuri �i pre�uri utilizând urm�toarele articole 
contabile: 

Debit          Credit     
4111             707       ................ 
4111            4427                                   …….. lei 
418               707       ……. lei 
418              4427                                   ……. lei 
371               707          ………. lei 
Total                           ……….. lei     ……… lei 
 
607                371          …………… lei 
 
Societatea men�ioneaz� c�, în luna decembrie 2008, a înregistrat în 

eviden�a contabil� documentele prev�zute de Codul fiscal �i Legea contabilit��ii �i c� 
a întocmit declara�iile prev�zute de art. 1562 �i art. 1564 din Codul fiscal. 

Contestatoarea sus�ine c� înregistrarea în contabilitate a livr�rilor de bunuri 
a  fost efectuat� în contul de venituri din vânzarea de m�rfuri (cont 707) în sum� de 
…………. lei, pentru care a colectat �i declarat TVA în sum� de ……. lei. 

Afirm� c� în mod eronat a înregistrat în contul 707 modific�rile de stocuri 
de marf� de …………… lei, stabilite ca urmare a inventarului efectuat în data de 31 
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decembrie 2008 ca �i plusuri existente ca urmare a introducerii eronate a codurilor de 
bare aferente m�rfurilor vândute. 

De asemenea, precizeaz� c� efectueaz� periodic inventarieri pentru a 
corecta erorile de desc�rcare de gestiune, iar în luna decembrie, prin corec�iile de 
coduri efectuate a fost diminuat costul aferent m�rfii vândute cu diferen�a de …….. 
lei (…….. lei -…….. lei). 

Societatea precizeaz� c�, din debitul de ………… lei, stabilit ca urmare a 
unei erori de program în decembrie 2008, contest� suma de ………….. lei, TVA 
stabilit� f�r� temei legal de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, care au asimilat 
înregistrarea în contabilitate cu livrarea de bunuri, în condi�iile în care societatea 
sus�ine c� nu avea documente care s� confirme acest lucru. Major�rile de întârziere 
contestate aferente TVA în sum� de …….. lei sunt în cuantum de ………. lei. 

 
Petenta sus�ine c�, în luna august 2010, a realizat �i înregistrat în eviden�a 

contabil� toate livr�rile de bunuri, respectiv veniturile din vânzarea de m�rfuri (cont 
707) în sum� de ……….. lei, pentru care a colectat �i declarat TVA în sum� de …….. 
lei, mai mult cu suma de …… lei. 

Precizeaz� c�, pentru livr�rile de bunuri au fost întocmite documentele 
prev�zute de Codul fiscal. 

Astfel, formuleaz� contesta�ie privind suma de …….. lei, reprezentând 
TVA stabilit� suplimentar pentru luna august 2010 ca urmare a constat�rii unei erori 
de program, precum �i privind suma de ………… lei accesorii aferente. 

În sus�inerea contesta�iei sale, societatea invoc� prevederile art. 126, art. 
128, art. 134, art. 158 din Codul fiscal �i ale art. 10, art. 94, art. 105 din OG 92/2003. 

Societatea afirm� c�, referitor la corec�iile de stoc în valoare de .............. 
lei, acestea nu sunt consecin�a unor livr�ri de bunuri, întrucât nu s-au întocmit facturi 
conform prevederilor Codului fiscal. 

Contestatoarea sus�ine c�, din punct de vedere contabil, plusurile de 
înregistreaz� în contabilitate prin diminuarea cheltuielilor, prin înregistr�ri contabile 
în negru �i în ro�u, în func�ie de politica contabil� �i de programul informatic utilizat. 

Societatea afirm�, c� a înregistrat plusurile în contul de venituri (admi�ând 
c� înregistrarea contabil� este gre�it�), iar organele fiscale au colectat în mod eronat 
TVA aferent�, considerând aceste venituri ca fiind ob�inute din vânzarea de m�rfuri, 
asimilându-le unor livr�ri incluse în sfera TVA. 

 
Referitor la suma de …… lei, reprezentând TVA, stabilit� pentru lipsa 

de marf� înregistrat� în sum� de ………… lei, contestatoarea afirm� c�, în perioada 
supus� controlului, a valorificat mai multe inventare de m�rfuri efectuate prin sondaj, 
în scopul stabilirii corecte a stocului faptic, iar diferen�ele constatate sunt, de regul�, 
erori de desc�rcare de gestiune a codurilor de produs �i nu lipsuri în gestiune. 

Sus�ine astfel c� situa�iile de mai sus au avut loc în lunile decembrie 2008, 
septembrie 2009 �i august 2010 când au avut loc ajust�ri asupra costului m�rfurilor 
vândute, fapt care constituie o practic� de corec�ie a erorilor de operare. 
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Societatea afirm� c� a efectuat compens�rile cu respectarea legisla�iei în 
vigoare. Astfel, face men�iunea c�, în contabilitate, valoarea prin care a fost diminuat 
costul m�rfii vândute ca urmare a compens�rilor de coduri, este urm�toarea: 

Dec. 2008 minus                    -…….,00 lei 
Dec. 2008   plus                      ……..,00 lei 
Sep. 2009 minus                    -…….. lei 
Sep. 2009   plus                        ……… lei 
Aug. 2010 minus                      ….. lei 
Total diminu�ri de costuri  
prin inventariere                      ………. lei. 
 
De asemenea, precizeaz� c� notele contabile, generate automat în 

contabilitate de softul contabil utilizat, sunt urm�toarele: 
Dec. 2008       607       371.01        …… lei 
                   371.01       707             ……. lei 
Sep. 2009        607       371.01        …… lei 
                   371.01       371.01        ……… lei 
                   371.01       758.08          ……. lei 
Aug. 2010       607       371………………. lei 
                   371.01       371.01          ……….. lei. 
Societatea sus�ine c� înregistr�rile în contabilitate, precum �i evenimentele 

economice care au stat la baza acestor note contabile, nu constituie livr�ri de bunuri 
pentru a fi incluse în baza impozabil� a TVA. 

Precizeaz� c� la stabilirea debitului în sarcina sa, organele fiscale nu au 
�inut cont �i de plusurile stabilite �i nu au analizat fondul economic al opera�iunii în 
contextul obiectului s�u de activitate. 

Societatea invoc� prevederile punctului 50 din Ordinul  ministrul finan�elor 
publice  nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea �i efectuarea 
inventarierii elementelor de activ �i de pasiv. 

De asemenea, contestatoarea afirm� c� regulariz�rile de costuri �i 
compens�rile de coduri aferente m�rfurilor vândute, efectuate în conformitate cu 
prevederile OMFP 1753/2005 �i OMFP 2861/2009 nu sunt �i nu pot fi încadrate ca 
livr�ri în condi�iile art. 128 din Codul fiscal. 

Invoc� �i prevederile Directivei 112/2006 privind TVA �i afirm� c� TVA în 
sum� de ................�i accesoriile în sum� de ................au fost stabilite prin înc�lcarea 
legisla�iei �i nu sunt datorate de c�tre societate. 

 
Referitor la impozitul pe profit în sum� de ................, stabilit 

suplimentar în sarcina sa, aferent lunii decembrie 2008 �i septembrie 2009, pentru 
lipsa de marf� înregistrat� în sum� de …………. lei, respectiv ………. lei, petenta 
precizeaz� c�, în perioada supus� controlului, aceasta a valorificat mai multe 
inventare de m�rfuri efectuate prin sondaj în scopul stabilirii corecte a stocului faptic. 
Precizeaz� c� diferen�ele constatate sunt erori de desc�rcare de gestiune a codurilor 
de produs �i nu lipsuri în gestiune. 
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Sus�ine astfel c� situa�iile de mai sus au avut loc în lunile decembrie 2008, 
septembrie 2009 �i august 2010 când au avut loc ajust�ri asupra costului m�rfurilor 
vândute, fapt care constituie o practic� de corec�ie a erorilor de operare. 

Luând în considerare �i argumentele prezentate mai sus, societatea sus�ine 
c� nu datoreaz� impozitul pe profit �i nici accesoriile aferente. 

 
Referitor la impozitul pe veniturile din dividende distribuite 

persoanelor fizice �i la TVA, stabilite suplimentar ca urmare a încadr�rii 
cheltuielilor pentru care nu s-a acordat drept de deducere, drept dividende acordate 
asocia�ilor, societatea afirm� c� suma de ………… lei a fost încadrat� eronat la 
dividende deoarece, din cele stabilite prin decizia de impunere, rezult� faptul c� 
respectivele obiecte de inventar au fost identificate la societatea verificat� de c�tre 
inspectorii fiscali, dar au fost considerate de c�tre ace�tia c� nu sunt utilizate pentru 
realizarea de venituri. De asemenea, face men�iunea c� acele cheltuieli cu obiectele 
de inventar au fost considerate nedeductibile pentru considerentul prezentat anterior 
�i nicidecum pentru faptul c� acestea ar fi fost f�cute în favoarea asocia�ilor. 

Totodat�, societatea sus�ine c� obiectele de inventar au fost achizi�ionate 
pentru a fit utilizate în folosul opera�iunilor taxabile �i nicidecum pentru folosul 
asocia�ilor. 

Astfel, sus�ine c� achizi�ionarea acelor obiecte de inventar nu reprezint� o 
distribuire în natur�, efectuat� de o persoan� juridic� unui participant la aceasta. 

În concluzie, societatea sus�ine c� nu datoreaz� sumele contestate deoarece 
sunt stabilite eronat, f�r� a se fi analizat corect situa�ia de fapt �i de drept din punct de 
vedere al prevederilor contabile în vigoare. 

Astfel, solicit� admiterea contesta�iei cu privire la suma contestat�. 
 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ................, înregistrat� la Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. F-SV ................, înregistrat la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. 
................, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma total� de ……… lei, din care 
societatea contest� suma de ................, din care ................ – impozit pe profit, 
................ – major�ri de întârziere aferente, ................ – TVA, ................ – 
major�ri de întârziere aferente TVA, ................ – impozit pe veniturile din 
dividende �i ................ – major�ri de întârziere aferente. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în lunile 

decembrie 2008 �i septembrie 2009, societatea a înregistrat lips� marf� în sum� de 
................ �i respectiv ……. lei, despre care au considerat c� sunt cheltuieli 
nedeductibile fiscal de care societatea nu a �inut cont la calculul profitului impozabil. 
În consecin��, organele fiscale au stabilit suplimentar un impozit pe profit în sum� 
total� de ................, din care ................pentru anul 2008 �i ................pentru luna 
septembrie 2009. 
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Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului în sum� de ................, s-au 
calculat accesorii în sum� de ................, din care ……… lei major�ri de întârziere �i 
……… lei penalit��i de întârziere. 

 
De asemenea, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, 

în lunile decembrie 2008, septembrie 2009 �i august 2010, societatea nu a colectat 
TVA în sum� total� de ................(……… lei + …….. lei + ………. lei) pentru lipsa 
de marf� în sum� de ………. lei, ………… lei �i respectiv ……. lei �i în consecin��, 
au stabilit suplimentar TVA în sum� de ………. lei. Pentru neachitarea la scaden�� a 
acestei sume, s-au calculat accesorii în sum� de ………. lei, din care major�ri în 
sum� ……… lei �i penalit��i în sum� de …….. lei. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în lunile 

decembrie 2008 �i august 2010, societatea a înregistrat �i declarat eronat TVA 
colectat� ca urmare a unei erori de program în sum� total� de …….. lei (……….. lei 
+ ………… lei) �i, în consecin��, au stabilit suplimentar TVA în sum� de …….. lei. 
Pentru neachitarea la scaden�� a acestei sume, s-au calculat accesorii în sum� de 
……….. lei, din care major�ri în sum� de ………. lei �i penalit��i în sum� de ……… 
lei. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în lunile 

decembrie 2007, august 2008, mai 2009 �i iunie 2009, societatea a înregistrat în 
eviden�a contabil� achizi�ii de obiecte de inventar în sum� de …………. lei (……… 
lei + …….. lei + ……… lei + …….. lei), plus TVA de ……. lei (…. lei + …… lei + 
….. lei + ….. lei), care nu sunt pentru realizarea de venituri. Organele fiscale au 
considerat c� suma respectiv� a fost asimilat� dividendelor �i s-a stabilit suplimentar 
în sarcina societ��ii o diferen�� de impozit pe dividende în sum� de ………. lei. 
Pentru neachitarea la scaden�� a acestei sume, s-au calculat accesorii în sum� de 
................, din care major�ri în sum� de ……. lei �i penalit��i 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 de ................ lei, din care impozit pe profit în sum� 

de ................ �i accesorii aferente de ................, stabilite prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
F-SV ................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub ................, 
DGFP Suceava prin organul s�u se solu�ionare a contesta�iilor este învestit� s� 
se pronun�e dac� cheltuielile înregistrate de societate în sum� de ................ 
reprezint� lipsuri în gestiune neimputabile, de natura celor nedeductibile fiscal, 
în condi�iile în care din actul de inspec�ie fiscal� nu rezult� situa�ia de fapt �i 
documentele avute în vedere, iar societatea afirm� c� nu este lips� în gestiune, ci 
corec�ii ale unor erori de desc�rcare de . 
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În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� în perioada verificat� societatea a înregistrat pe cheltuieli lipsuri în 
gestiune în sum� total� de ................, din care ................ în luna decembrie 2008 �i 
.............. în luna septembrie 2009. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu a �inut cont la 
calculul impozitului pe profit c� cheltuielile cu lipsurile în gestiune nu sunt 
deductibile fiscal, drept pentru care au majorat baza impozabil� cu aceast� sum� �i au 
stabilit un impozit pe profit suplimentar aferent de ................, din care 
................pentru anul 2008 �i .............. pentru anul 2009.  

Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului în sum� de ................, s-au 
calculat accesorii în sum� de ................, din care .............. lei major�ri de întârziere 
�i ………. lei penalit��i de întârziere. 

 
Societatea sus�ine c� diferen�ele constatate de organele de inspec�ie fiscal� 

nu reprezint� lipsuri în gestiune neimputabile, ci ajust�ri asupra costului m�rfurilor 
vândute, ap�rute în urma unor erori de operare a produselor vândute. 

Sus�ine �i faptul c�, la stabilirea debitului în sarcina sa, organele fiscale nu 
au �inut cont �i de plusurile stabilite �i nu au analizat fondul economic al opera�iunii 
în contextul obiectului s�u de activitate. 

De asemenea, precizeaz� c� înregistr�rile contabile, precum �i 
evenimentele economice care au stat la baza notelor contabile au diminuat valoarea 
inclus� pe costuri, ducând astfel la majorarea impozitului pe profit �i nu la 
diminuarea acestuia, a�a cum sus�in organele de inspec�ie fiscal�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 19 alin. 1 �i art. 21 alin. 1 �i alin. 

4 lit. c din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, unde se precizeaz� 
c�: 
 

ART. 19 
„Reguli generale 
(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. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 
[…]” 

 
ART. 21*) 
„Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 

cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.  

[…] 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:  



                                                                                
 

Pagina: 8 

[…] 
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. 

[…]”. 
 

• Referitor la aplicarea prevederilor art. 19 din Codul fiscal, la pct. 12 �i pct. 13 
din Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 
precizeaz� c�: 

 
„Norme metodologice: 
12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 

impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte elemente similare 
veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� 
cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal. 
[…] 
 

Din aceste texte de lege se re�ine c� profitul impozabil se determin� ca 
diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, care se ob�in într-un an fiscal, iar din aceast� diferen�� se scad 
veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile.  

De asemenea, veniturile care se iau în calcul la stabilirea profitului 
impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate, dar cu respectarea Legii contabilit��ii 
nr. 82/1991, republicat�. 
 

• La art. 6 alin. 1 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, se prevede 
c�: 

 
„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.” 

 
Conform acestor prevederi legale, cheltuielile privind bunurile de natura 

stocurilor constatate lips� din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au 
fost încheiate contracte de asigurare sunt nedeductibile la calculul impozitului pe 
profit. 

Din constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� se re�ine faptul c� societatea 
a înregistrat lipsuri în gestiune în sum� total� de ................, din care ................ în luna 
decembrie 2008 �i .............. în luna septembrie 2009, �i c� societatea nu a �inut cont 
la calculul impozitului pe profit c� cheltuielile cu lipsurile în gestiune sunt 
nedeductibile fiscal. 
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Societatea sus�ine c� nu exist� documente �i motive pentru ca respectivele 
regl�rile de stocuri s� fie considerate lipsuri în gestiune neimputabile. 

De asemenea, precizeaz� c� înregistr�rile contabile efectuate au avut ca 
efect compens�ri de coduri de stocuri, în condi�iile legii, nefiind înregistrate lipsuri în 
gestiune neimputabile. 

Totodat�, precizeaz� c� înregistr�rile contabile sunt urm�toarele: 
Dec. 2008       607       371.01        …… lei 
                   371.01       707             ……… lei 
Sep. 2009        607       371.01        …….. lei 
                   371.01       371.01        ………….. lei 
                   371.01       758.08          ………. lei 
Aug. 2010       607       371.01          ……….. lei 
                   371.01       371.01          ………. lei. 
 

• În sus�inerea cauzei, societatea invoc� prevederile punctului 50 din Ordinul  
ministrului finan�elor publice  nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea �i efectuarea inventarierii elementelor de activ �i de pasiv, 
unde se precizeaz� c�: 

 
„50. În situa�ia constat�rii unor plusuri în gestiune, bunurile respective 

se vor evalua la valoarea just�. 
În cazul constat�rii unor lipsuri în gestiune, imputabile, 

administratorii vor lua m�sura imput�rii acestora la valoarea lor de înlocuire. 
[...] 
La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune 

nu sunt considerate infrac�iuni, se va avea în vedere posibilitatea compens�rii 
lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dac� sunt îndeplinite urm�toarele 
condi�ii: 

- s� existe riscul de confuzie între sorturile aceluia�i bun material, din 
cauza asem�n�rii în ceea ce prive�te aspectul exterior: culoare, desen, model, 
dimensiuni, ambalaj sau alte elemente; 

- diferen�ele constatate în plus sau în minus s� priveasc� aceea�i 
perioad� de gestiune �i aceea�i gestiune. 

Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a f�cut dovada c� 
lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea 
bunurilor respective datorate vinov��iei persoanelor care r�spund de 
gestionarea acestor bunuri. 

Listele cu sorturile de produse, m�rfuri, ambalaje �i alte valori 
materiale care întrunesc condi�iile de compensare datorit� riscului de confuzie 
se aprob� anual de c�tre administratori, respectiv de c�tre ordonatorii de 
credite, �i servesc pentru uz intern în cadrul unit��ilor respective. 

Compensarea se face pentru cantit��i egale între plusurile �i lipsurile 
constatate. 

În cazul în care cantit��ile sorturilor supuse compens�rii, la care s-au 
constatat plusuri, sunt mai mari decât cantit��ile sorturilor admise la 
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compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalit��ii 
cantitative prin eliminarea din calcul a diferen�ei în plus. 

Aceast� eliminare se face începând cu sorturile care au pre�urile 
unitare cele mai sc�zute, în ordine cresc�toare. 

În cazul în care cantit��ile sorturilor supuse compens�rii, la care s-au 
constatat lipsuri, sunt mai mari decât cantit��ile sorturilor admise la 
compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la 
stabilirea egalit��ii cantitative prin eliminarea din calcul a cantit��ii care 
dep��e�te totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face începând cu 
sorturile care au pre�urile unitare cele mai sc�zute, în ordine cresc�toare.” 

 
Din textele de lege men�ionate, se re�ine c�, în cazul în care în urma 

inventarierii efectuate, se constat� plusuri �i minusuri în gestiune, societatea are 
posibilitatea efectu�rii compens�rii acestora, în anumite condi�ii prev�zute de lege. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu a �inut cont la 
calculul impozitului pe profit c� cheltuielile cu lipsurile de m�rfuri în gestiune nu 
sunt deductibile fiscal, majorând baza impozabil� cu aceast� sum�. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� organele de 
inspec�ie fiscal� nu au analizat documentele care au stat la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, acestea limitându-se doar la unele înregistr�ri contabile efectuate de 
societate.  

De asemenea, din actul de control nu rezult� situa�ia de fapt �i 
considerentele care au stat la baza concluziei c� societatea a înregistrat lipsuri în 
gestiune �i c� acestea sunt neimputabile. 
 

• Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�: 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere.” 

 
Din textul de lege enun�at mai sus se re�ine c� documentele justificative �i 

eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de 
impunere. 
 

• Conform prevederilor punctelor 34, 35 �i 53 din Ordinul  ministrul finan�elor 
publice  nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea �i 
efectuarea inventarierii elementelor de activ �i de pasiv, aplicabil pentru 
perioada verificat�, 
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„34. Inventarierea elementelor de activ ale unit��ii se materializeaz� 
prin înscrierea acestora, f�r� spa�ii libere �i f�r� �ters�turi, în formularul "Lista 
de inventariere" (cod 14-3-12), prezentat ca model în anexa la prezentele norme. 
Acest formular serve�te ca document pentru stabilirea lipsurilor �i a plusurilor 
de bunuri �i valori, constatate cu ocazia inventarierii, precum �i pentru 
constatarea deprecierilor. […] 

35. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil 
obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ �i de 
pasiv, grupate dup� natura lor, conform posturilor din bilan�. 

Elementele de activ �i de pasiv înscrise în registrul-inventar au la baz� 
listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere �i situa�iile analitice, 
dup� caz, care justific� con�inutul fiec�rui post din bilan�. […] 

53. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în eviden�a tehnico-
operativ� în termen de cel mult 3 zile de la data aprob�rii procesului-verbal de 
inventariere de c�tre administrator sau ordonatorul de credite. 

Rezultatul inventarierii se înregistreaz� în contabilitate potrivit 
prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �i în conformitate cu reglement�rile contabile aplicabile.” 

 
Se re�ine c� inventarierea bunurilor se face în conformitate cu prevederile 

legale privind inventarierea, iar înregistrarea în contabilitate a rezultatelor 
inventarierii se face pe baza documentelor prev�zute de lege, în care se înscriu 
rezultatele inventarierii �i care trebuie s� fie aprobate de cei în drept. 

Din actele de control nu rezult� documentele care au stat la baza 
înregistr�rilor în contabilitate �i modul cum a tratat societatea opera�iunile respective. 

 
• Conform prevederilor art. 105 �i art. 109 din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
„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.[...] 
 
ART. 109 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) 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.” 
 
Din raportul de inspec�ie fiscal� se re�ine c�, în urma verific�rii efectuate, s-

a constatat c� „în lunile decembrie 2008 �i septembrie 2009, societatea a înregistrat 
lips� marf� în sum� de ................ �i respectiv .............., despre care au considerat c� 
sunt cheltuieli nedeductibile fiscal de care societatea nu a �inut cont la calculul 
profitului impozabil”, f�r� s� se analizeze documentele care au stat la baza 
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înregistr�rilor în contabilitate �i dac� lipsurile în gestiune sunt neimputabile, de 
natura celor nedeductibile la calculul profitului impozabil. 

De asemenea, societatea sus�ine c�, la stabilirea debitului în sarcina sa, 
organele fiscale nu au �inut cont �i de plusurile stabilite �i nu au analizat fondul 
economic al opera�iunii în contextul obiectului s�u de activitate. 

Mai mult decât atât, precizeaz� c� înregistr�rile contabile, precum �i 
evenimentele economice care au stat la baza notelor contabile au diminuat valoarea 
inclus� pe costuri, ducând astfel la majorarea impozitului pe profit �i nu la 
diminuarea acestuia, a�a cum sus�in organele de inspec�ie fiscal�. 

 
Fa�� de cele prezentate anterior, �i având în vedere prevederile legale citate 

�i analizate la acest cap�t de cerere, DGFP Suceava, prin organul s�u de solu�ionare a 
contesta�iilor, nu se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii în sarcina societ��ii a 
sumei de ................, reprezentând impozit pe profit, drept pentru care urmeaz� a 
se desfiin�a Decizia de impunere nr. F-SV ................, înregistrat� la Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................ cu privire la aceast� sum�, 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 �i s� emit� un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(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�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. 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 pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 
septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, 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 
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acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 

 
Având în vedere c� pentru impozitul pe profit în sum� de ................, decizia 

de impunere a fost desfiin�at� prin prezenta decizie, �i �inând cont �i de principiul de 
drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  
urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ................ �i cu privire la suma de 
................, reprezentând accesorii aferente impozitului 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 accesoriilor aferente impozitului pe 
profit �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate 
în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
2. Referitor la suma de .............. lei, din care TVA în sum� de 

................�i accesorii aferente de .............. lei, stabilite prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
F-SV ................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub ................, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava prin organul s�u de 
solu�ionare a contesta�iilor se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii acestei 
sume în sarcina ................, în condi�iile în care din actul de inspec�ie fiscal� nu 
rezult� situa�ia de fapt �i documentele avute în vedere la constatarea lipsei în 
gestiune, neimputabile, iar societatea afirm� c� nu este lips� în gestiune, ci 
corec�ii ale unor erori de desc�rcare de gestiune. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

lunile decembrie 2008, septembrie 2009 �i august 2010, societatea nu a colectat TVA 
în sum� total� de ................(.............. lei + .............. lei + .............. lei) pentru lipsa de 
marf� în sum� de ................, .............. �i respectiv .............. lei, �i în consecin��, au 
stabilit suplimentar TVA în sum� de .............. lei.  

Pentru neachitarea la scaden�� a acestei sume, s-au calculat accesorii în 
sum� de .............. lei, din care major�ri în sum� de .............. lei �i penalit��i în sum� 
de .............. lei. 

 
Societatea sus�ine c� diferen�ele constatate de organele de inspec�ie fiscal� 

nu reprezint� lipsuri în gestiune neimputabile, ci ajust�ri asupra costului m�rfurilor 
vândute, ap�rute în urma unor erori de operare a produselor vândute. 

Sus�ine �i faptul c�, la stabilirea debitului în sarcina sa, organele fiscale nu 
au �inut cont �i de plusurile stabilite �i nu au analizat fondul economic al opera�iunii 
în contextul obiectului s�u de activitate. 

Societatea afirm� c� înregistr�rile în contabilitate, precum �i evenimentele 
economice care au stat la baza acestor note contabile, nu constituie livr�ri de bunuri 
pentru a fi incluse în baza impozabil� a TVA. 

Societatea precizeaz� c�, referitor la corec�iile de stoc în valoare de 
.............. lei, acestea nu sunt consecin�a unor livr�ri de bunuri, întrucât nu s-au 
întocmit facturi conform prevederilor Codului fiscal. 
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Contestatoarea sus�ine c�, din punct de vedere contabil, plusurile de 
înregistreaz� în contabilitate prin diminuarea cheltuielilor, prin înregistr�ri contabile 
în negru �i în ro�u, în func�ie de politica contabil� �i de programul informatic utilizat. 

Societatea afirm� c� a înregistrat plusurile în contul de venituri (admi�ând 
c� înregistrarea contabil� este gre�it�), iar organele fiscale au colectat în mod eronat 
TVA aferent�, considerând aceste venituri ca fiind ob�inute din vânzarea de m�rfuri, 
asimilându-le unor livr�ri incluse în sfera TVA. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 128 din Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare 

în perioada supus� verific�rii, unde se precizeaz� c�: 
 
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). 
[…] 
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamit��i naturale sau a unor 

cauze de for�� major�, precum �i bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, 
astfel cum sunt prev�zute prin norme; 

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi 
valorificate, precum �i activele corporale fixe casate, în condi�iile stabilite prin 
norme; 

c) perisabilit��ile, în limitele prev�zute prin lege; 
[…]”. 
 
Din textul de lege citat mai sus se re�ine c� sunt asimilate livr�rilor de 

bunuri efectuate cu plat� bunurile constatate lips� din gestiune, dar care nu se 
încadreaz� în categoria bunurile distruse ca urmare a unor calamit��i naturale sau a 
unor cauze de for�� major�, a bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ sau a 
perisabilit��ilor, în condi�iile prev�zute de lege. 

În urma inspec�iei fiscale desf��urate la ................, organele fiscale au 
constatat c�, în lunile decembrie 2008, septembrie 2009 �i august 2010, societatea nu 
a colectat TVA în sum� total� de ................pentru lipsa de marf� din gestiune. 

Organele fiscale nu prezint� situa�ia de fapt �i documentele avute în vedere, 
care au stat la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care au dus la concluzia c� sunt 
lipsuri în gestiune, neimputabile, asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat�. 
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• A�a dup� cum rezult� din prevederile art. 64, art. 105 �i art. 109 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz� c�: 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere.” 

 
„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.[...] 
 
ART. 109 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) 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.” 
 
Din textele de lege enun�ate mai sus se re�ine c� documentele justificative 

�i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de 
impunere. 

De asemenea, la stabilirea obliga�iilor de plat�, inspec�ia fiscal� trebuie s� 
aib� în vedere toate st�rile de fapt �i raporturile juridice care sunt relevante pentru 
impunere, iar constat�rile trebuie consemnate într-un raport scris, atât din punct de 
vedere faptic, cât �i legal. 

Din raportul de inspec�ie fiscal� se re�ine c�, în urma verific�rii efectuate, 
organele fiscale au constatat c�, în lunile decembrie 2008, septembrie 2009 �i august 
2010, societatea nu a colectat TVA în sum� total� de ................pentru lipsa de marf� 
în sum� de ................, .............. �i respectiv .............. lei �i în consecin��, au stabilit 
suplimentar TVA în sum� de .............. lei, f�r� s� se analizeze documentele care au 
stat la baza înregistr�rilor în contabilitate �i dac� sunt lipsuri în gestiune asimilate 
livr�rilor de bunuri. 

Societatea sus�ine c� diferen�ele constatate de organele de inspec�ie fiscal� 
nu reprezint� lipsuri în gestiune neimputabile, ci ajust�ri asupra costului m�rfurilor 
vândute, ap�rute în urma unor erori de operare a produselor vândute, iar la stabilirea 
debitului în sarcina sa, organele fiscale nu au �inut cont �i de plusurile stabilite �i nu 
au analizat fondul economic al opera�iunii în contextul obiectului s�u de activitate. 

Societatea afirm� c� înregistr�rile în contabilitate, precum �i evenimentele 
economice care au stat la baza acestor note contabile nu constituie livrare de bunuri 
pentru a fi incluse în baza impozabil� a TVA. 

Sus�ine �i faptul c� a înregistrat plusurile în contul de venituri (admi�ând c� 
înregistrarea contabil� este gre�it�), iar organele fiscale au colectat în mod eronat 



                                                                                
 

Pagina: 16 

TVA aferent�, considerând aceste venituri ca fiind ob�inute din vânzarea de m�rfuri, 
asimilându-le unor livr�ri incluse în sfera TVA. 

 
Fa�� de cele prezentate anterior, �i având în vedere prevederile legale citate 

�i analizate la acest cap�t de cerere �i la cap�tul de cerere precedent, DGFP Suceava, 
prin organul s�u de solu�ionare a contesta�iilor, nu se poate pronun�a asupra legalit��ii 
stabilirii în sarcina societ��ii a sumei de .............. lei, reprezentând TVA, drept 
pentru care urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. F-SV ................, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................ cu privire la aceast� 
sum�, 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 TVA �i s� 
emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie 
�i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(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�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. 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 pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 
septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, 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.” 

 
Având în vedere c� pentru TVA în sum� de .............. lei, decizia de 

impunere a fost desfiin�at� prin prezenta decizie, �i �inând cont �i de principiul de 
drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  
urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ................ �i cu privire la suma de 
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.............. lei, reprezentând accesorii aferente TVA, 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 accesoriilor aferente TVA �i s� emit� 
un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
3. Referitor la suma de ....lei, din care TVA în sum� de ................�i 

accesorii aferente de ................, stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub ................, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava prin organul s�u de solu�ionare a 
contesta�iilor se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii acestei sume în 
sarcina ................, în condi�iile în care din actul de inspec�ie fiscal� nu rezult� 
dac� la stabilirea TVA în sarcina societ��ii organul fiscal a analizat toate 
informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei de 
fapt fiscale a contribuabilului, care au stat la baza concluziei c� societatea a 
declarat eronat TVA colectat� ca urmare a unei erori de program, iar societatea 
afirm� c� eroarea în program nu intr� în categoria livr�rilor de bunuri sau 
asimilate acestora care se cuprind în baza de impozitare a TVA. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

lunile decembrie 2008 �i august 2010, societatea a înregistrat �i declarat eronat TVA 
colectat� ca urmare a unei erori de program în sum� total� de ..........(..........lei + 
.......... lei) �i în consecin��, au stabilit suplimentar TVA în sum� de .......... lei. Pentru 
neachitarea la scaden�� a acestei sume, s-au calculat accesorii în sum� de .......... lei, 
din care major�ri în sum� de .......... lei �i penalit��i în sum� de .......... lei. 

Din suma de .......... lei, societatea contest� suma de ................, 
reprezentând TVA, iar din suma de .......... lei contest� accesoriile în sum� de 
................. 

 
Societatea precizeaz� c�, în mod eronat softul utilizat de c�tre aceasta a 

generat �i înregistrat în balan�a de verificare modific�rile de stocuri �i pre�uri. 
De asemenea, sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit f�r� temei 

legal TVA în sarcina sa, asimilând înregistrarea eronat� în contabilitate cu livrarea de 
bunuri, f�r� ca s� aib� în vedere c� societatea nu de�ine documente care s� confirme 
acest lucru. 

Petenta sus�ine c� a realizat �i înregistrat în eviden�a contabil� toate 
livr�rile de bunuri, pentru care au fost întocmite documentele prev�zute de Codul 
fiscal. 

Totodat� men�ioneaz� c�, în luna decembrie 2008, a înregistrat în eviden�a 
contabil� documentele prev�zute de Codul fiscal �i Legea contabilit��ii �i c� a 
întocmit declara�iile prev�zute de art. 1562 �i art. 1564 din Codul fiscal. 
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• În drept, sunt aplicabile prevederile art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în 
perioada supus� verific�rii, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 156^2 
“Decontul de tax� 
(1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie s� depun� la 

organele fiscale competente, pentru fiecare perioad� fiscal�, un decont de tax�, 
pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie perioada 
fiscal� respectiv�. 

(2) Decontul de tax� întocmit de persoanele înregistrate conform art. 
153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia na�tere dreptul de 
deducere în perioada fiscal� de raportare �i, dup� caz, suma taxei pentru care se 
exercit� dreptul de deducere, în condi�iile prev�zute la art. 147^1 alin. (2), suma 
taxei colectate a c�rei exigibilitate ia na�tere în perioada fiscal� de raportare �i, 
dup� caz, suma taxei colectate care nu a fost înscris� în decontul perioadei 
fiscale în care a luat na�tere exigibilitatea taxei, precum �i alte informa�ii 
prev�zute în modelul stabilit de Ministerul Finan�elor Publice. 

(3) Datele înscrise incorect într-un decont de tax� se pot corecta prin 
decontul unei perioade fiscale ulterioare �i se vor înscrie la rândurile de 
regulariz�ri”. 

 
Din acest text de lege se re�ine c�, persoanele impozabile înregistrate în 

scopuri de TVA au obliga�ia de a întocmi �i de a depune la organul fiscal decontul de 
tax�, în care se vor înscrie sumele reprezentând TVA deductibil� �i TVA colectat�. 
Totodat�, dac� sumele sunt înscrise incorect în acest decont, acestea se pot corecta 
prin decontul unei perioade fiscale ulterioare. 

Contribuabilii sunt r�spunz�tori de calcularea corect� �i plata la termenul 
legal a taxei c�tre bugetul de stat, fapt ce rezult� din prevederile art. 158 din Codul 
fiscal, unde se stipuleaz� c�: 

 
ART. 158 
“Responsabilitatea pl�titorilor �i a organelor fiscale 
(1) Orice persoan� obligat� la plata taxei poart� r�spunderea pentru 

calcularea corect� �i plata la termenul legal a taxei c�tre bugetul de stat �i 
pentru depunerea la termenul legal a decontului �i declara�iilor prev�zute la art. 
156^2 �i 156^3, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu �i 
legisla�iei vamale în vigoare. 

(2) Taxa se administreaz� de c�tre organele fiscale �i de autorit��ile 
vamale, pe baza competen�elor lor, a�a cum sunt prev�zute în prezentul titlu, în 
norme �i în legisla�ia vamal� în vigoare”. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în lunile 

decembrie 2008 �i august 2010, societatea a înregistrat �i declarat eronat TVA 
colectat� în sum� total� de ..........(..........lei + .......... lei) ca urmare a unei erori de 
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program �i în consecin��, au stabilit suplimentar TVA în sum� de .......... lei, sum� din 
care petenta contest� ................. 

Societatea sus�ine c�, în luna decembrie 2008, a înregistrat în eviden�a 
contabil� documentele prev�zute de Codul fiscal �i Legea contabilit��ii �i c� a 
întocmit declara�iile prev�zute de art. 1562 �i art. 1564 din Codul fiscal. 

De asemenea, sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit f�r� temei 
legal TVA în sarcina sa, asimilând înregistrarea eronat� în contabilitate cu livrarea de 
bunuri, f�r� ca s� aib� în vedere c� societatea nu de�ine documente care s� confirme 
acest lucru. 

Petenta sus�ine c� a realizat �i înregistrat în eviden�a contabil� toate 
livr�rile de bunuri, pentru care au fost întocmite documentele prev�zute de Codul 
fiscal. 

La stabilirea TVA în sarcina societ��ii, organele fiscale nu prezint� 
argumente �i documentele avute în vedere la concluzionarea faptului c� societatea a 
declarat eronat TVA. 

 
• Art. 6 alin. 1 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, prevede c� ca la 

baza oric�rei opera�iuni economico-financiare st� un document care 
dobânde�te calitatea de document justificativ: 

 
„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.” 

 
• A�a dup� cum rezult� din prevederile art. 64, art. 105 �i art. 109 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz� c� la stabilirea bazei de impunere se au în 
vedere documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului: 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere.” 

 
„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.[...] 
 
ART. 109 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) 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.” 
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Din textele de lege enun�ate mai sus se re�ine c� documentele justificative 

�i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de 
impunere. 

De asemenea, la stabilirea obliga�iilor de plat�, inspec�ia fiscal� trebuie s� 
aib� în vedere toate st�rile de fapt �i raporturile juridice care sunt relevante pentru 
impunere, iar constat�rile trebuie consemnate într-un raport scris, atât din punct de 
vedere faptic, cât �i legal. 

 
• Art. 7 alin. 2 din OG 92/2003, republicat�, precizeaz� c�: 

 
ART. 7 
„Rolul activ 
[…] 
(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de 

fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz. 

[…]”. 
 
Se re�ine c� organul fiscal, prin rolul activ pe care îl are, stabile�te care este 

starea de fapt fiscal� a unui contribuabil, stare care se determin� în urma analiz�rii 
tuturor informa�iilor �i documentelor necesare. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� dac� la stabilirea 

TVA în sarcina societ��ii organul fiscal a analizat toate informa�iile �i documentele 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului, în actul de 
control organul fiscal neprecizând neaducând nici un argument în acest sens. 

 
Fa�� de cele prezentate anterior, �i având în vedere prevederile legale citate 

�i analizate la acest cap�t de cerere, DGFP Suceava, prin organul s�u de solu�ionare a 
contesta�iilor, nu se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii în sarcina societ��ii a 
sumei de ................, reprezentând TVA, drept pentru care urmeaz� a se desfiin�a 
Decizia de impunere nr. F-SV ................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� sub nr. ................ cu privire la aceast� sum�, 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 TVA �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(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 
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va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
 

• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 
desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. 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 pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 
septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, 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.” 

 
Având în vedere c� pentru TVA în sum� de ................, decizia de impunere 

a fost desfiin�at� prin prezenta decizie, faptul c� din actul administrativ atacat nu 
rezult� cu claritate modul cum au fost calculate accesoriile �i �inând cont �i de 
principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull)),,  urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ................ �i cu privire 
la suma de ................, reprezentând accesorii aferente TVA, 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 accesoriilor aferente TVA în sum� de 
................�i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
4. Referitor la suma de .......... lei, din care impozit pe veniturile din 

dividende în sum� de ................ �i accesorii aferente de ................, stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. F-SV ................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� sub ................, cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava prin 
organul s�u de solu�ionare a contesta�iilor se poate pronun�a asupra legalit��ii 
stabilirii acestei sume în sarcina ................, în condi�iile în care, din actul de 
inspec�ie fiscal� nu rezult� dac� la stabilirea TVA în sarcina societ��ii organul 
fiscal a analizat toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea 
corect� a situa�iei de fapt fiscale a contribuabilului, care au stat la baza 
concluziei c� societatea a achizi�ionat obiecte de inventar pe care nu le-a utilizat 
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pentru realizarea de venituri, ci au fost folosite de asociat în interesul personal, 
iar societatea sus�ine c� acele bunuri se reg�sesc la societate. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

lunile decembrie 2007, august 2008, mai 2009 �i iunie 2009, societatea a înregistrat 
în eviden�a contabil� achizi�ii de obiecte de inventar în sum� de ………. lei (.......... 
lei + ………. lei + ……. lei + …….. lei), plus TVA ……… lei (….. lei + …… lei + 
……. lei + ……. lei), care nu sunt pentru realizarea de venituri. Organele fiscale au 
considerat c� suma respectiv� a fost asimilat� dividendelor �i s-a stabilit suplimentar 
în sarcina societ��ii o diferen�� de impozit pe dividende în sum� de ……. lei. Pentru 
neachitarea la scaden�� a acestei sume, s-au calculat accesorii în sum� de ................, 
din care major�ri în sum� de …… lei �i penalit��i în sum� de ….. lei. 

Societatea contest� impozitul pe dividende în sum� de ................ �i 
accesoriile aferente în sum� de ................ �i afirm� c� suma de …….. lei a fost 
încadrat� eronat la dividende, deoarece din cele stabilite prin decizia de impunere, 
rezult� faptul c� respectivele obiecte de inventar au fost identificate la societatea 
verificat� de c�tre inspectorii fiscali, dar au fost considerate de c�tre ace�tia c� nu 
sunt utilizate pentru realizarea de venituri. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 12 �i art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare în 
perioada supus� analizei, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 12 
„Venituri ob�inute din România 
Urm�toarele venituri sunt considerate ca fiind ob�inute din România, 

indiferent dac� sunt primite în România sau în str�in�tate, sub form� de: 
[…] 
c) dividende de la o persoan� juridic� român�; 
 
ART. 67 
“Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
(1) Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sumele primite ca 

urmare a de�inerii de titluri de participare la fondurile închise de investi�ii, se 
impun cu o cot� de 16% din suma acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii 
impozitului pe veniturile sub form� de dividende revine persoanelor juridice, 
odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari sau asocia�i. Termenul de virare a 
impozitului este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se face 
plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl�tite ac�ionarilor 
sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au aprobat situa�iile financiare 
anuale, impozitul pe dividende se pl�te�te pân� la data de 31 decembrie a anului 
respectiv”. 
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Conform acestor prevederi legale, dividendele ob�inute de la o persoan� 
juridic� român� sunt venituri ob�inute din România, se cuprind în categoria 
veniturilor din investi�ii �i sunt supuse impozit�rii cu o cot� de 16%. 
 

• Cu privire la definirea termenului „dividend”, la art. 7 pct. 12 din Codul 
fiscal se stipuleaz� c�: 

 
ART. 7 
„Defini�ii ale termenilor comuni 
(1) În în�elesul prezentului cod, cu excep�ia titlului VI, termenii �i 

expresiile de mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
12. dividend - o distribuire în bani sau în natur�, efectuat� de o 

persoan� juridic� unui participant la persoana juridic�, drept consecin�� a 
de�inerii unor titluri de participare la acea persoan� juridic�, exceptând 
urm�toarele: 

[…] 
Dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau serviciile 

furnizate c�tre un participant la persoana juridic� dep��e�te pre�ul pie�ei pentru 
astfel de bunuri sau servicii, atunci diferen�a se trateaz� drept dividend. De 
asemenea, dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau 
serviciile furnizate în favoarea unui ac�ionar sau asociat al persoanei juridice 
este efectuat� în scopul personal al acestuia, atunci suma respectiv� este tratat� 
ca dividend”. 

 
Potrivit acestui text de lege, no�iunea de dividend este definit� ca fiind o 

distribuire în bani sau în natur� care este  efectuat� de c�tre o persoan� juridic� unui 
participant la aceasta, ca urmare a de�inerii unor titluri de participare la acea persoan� 
juridic�. 

Mai mult decât atât, în situa�ia în care o persoan� juridic� pl�te�te unui 
ac�ionar sau asociat al s�u o sum� de bani pentru bunurile sau serviciile furnizate, iar 
acea sum� este efectuat� în scopul personal al acestuia, atunci suma respectiv� este 
tratat� ca dividend. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, 

în lunile decembrie 2007, august 2008, mai 2009 �i iunie 2009, societatea a 
înregistrat în eviden�a contabil� achizi�ii de obiecte de inventar în sum� de ………… 
lei, despre care sus�in c� nu sunt pentru realizarea de venituri. Organele fiscale au 
considerat c� suma respectiv� a fost asimilat� dividendelor �i au stabilit suplimentar 
în sarcina societ��ii o diferen�� de impozit pe dividende în sum� de ………. lei. 

 
Societatea afirm� c� suma de ………… lei a fost încadrat� eronat la 

dividende, deoarece, din cele stabilite prin decizia de impunere, rezult� faptul c� 
respectivele obiecte de inventar au fost identificate la societatea verificat� de c�tre 
inspectorii fiscali, dar au fost considerate de c�tre ace�tia c� nu sunt pentru realizarea 
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de venituri. Mai mult decât atât, precizeaz� c� acele bunuri au fost achizi�ionate 
pentru a fi utilizate în folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� organul fiscal nu 

precizeaz� ce reprezint� acele obiecte de inventar, precum �i motivele �i documentele 
avute în vedere care au dus la concluzia c� bunurile respective nu se reg�sesc la 
societate �i c� au fost utilizate de asociat în interesul s�u personal. 

 
• A�a dup� cum rezult� din prevederile art. 64, art. 105 �i art. 109 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz� c�: 

 
„Art. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 

constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere.” 

 
„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.[...] 
 
ART. 109 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) 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.” 
 
Din textele de lege enun�ate mai sus se re�ine c� documentele justificative 

�i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de 
impunere. 

De asemenea, la stabilirea obliga�iilor de plat�, inspec�ia fiscal� trebuie s� 
aib� în vedere toate st�rile de fapt �i raporturile juridice care sunt relevante pentru 
impunere, iar constat�rile trebuie consemnate într-un raport scris, atât din punct de 
vedere faptic, cât �i legal. 

 
• Art. 7 alin. 2 din OG 92/2003, republicat�, precizeaz� c�: 

 
ART. 7 
„Rolul activ 
[…] 
(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de 

fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 



                                                                                
 

Pagina: 25 

organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz. 

[…]”. 
 
Se re�ine c� organul fiscal, prin rolul activ pe care îl are, stabile�te care este 

starea de fapt fiscal� a unui contribuabil, stare care se determin� în urma analiz�rii 
tuturor informa�iilor �i documentelor necesare. 

Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� dac� la stabilirea 
impozitului pe veniturile din dividende în sarcina societ��ii, organul fiscal a analizat 
toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului, în actul de control organul fiscal neprecizând nici un 
argument în acest sens. 

 
Fa�� de cele prezentate anterior, �i având în vedere prevederile legale citate 

�i analizate la acest cap�t de cerere, DGFP Suceava, prin organul s�u de solu�ionare a 
contesta�iilor, nu se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii în sarcina societ��ii a 
sumei de ................, reprezentând impozit pe veniturile din dividende, drept pentru 
care urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. F-SV ................, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................ cu privire la aceast� sum�, 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 veniturile din 
dividende �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(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�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. 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 pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 
septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, 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.” 

 
Având în vedere c� pentru impozitului pe veniturile din dividende în sum� 

de ................, decizia de impunere a fost desfiin�at� prin prezenta decizi  �i �inând 
cont �i de principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ................ �i 
cu privire la suma de ................, reprezentând accesorii aferente impozitului pe 
veniturile din dividende, 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 
accesoriilor aferente impozitului pe veniturile din dividende �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
5. Referitor la suma de ………. lei, reprezentând accesorii aferente 

TVA, stabilit� prin Decizia de impunere nr. F-SV ................, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� DGFP Suceava se poate pronun�a asupra cauzei, în condi�iile în care suma 
contestat� nu a fost stabilit� prin actul administrativ fiscal atacat. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr. F-SV ................, înregistrat� la 

Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................, s-a stabilit în sarcina societ��ii 
suma de .............. lei, reprezentând TVA, iar pentru neachitarea la scaden�� a acestei 
sume s-au calculat accesorii în sum� de .............. lei. 

Societatea contest� major�ri de întârziere în sum� de ................aferente 
TVA în sum� de .............. lei, cu ……… lei mai mult decât suma stabilit� prin 
decizia de impunere atacat�. 

Se re�ine c� accesoriile în sum� de …….. lei nu au fost stabilite prin decizia 
de impunere contestat�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 205 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
ART. 205 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 

[…]”. 
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• Art. 206 din actul normativ mai sus men�ionat prevede: 
 

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. 

(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite 
�i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal. 

(3) Contesta�ia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al c�rui act 
administrativ este atacat �i nu este supus� taxelor de timbru”. 

 
Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, pentru a putea fi solu�ionat� o 

contesta�ie, aceasta trebuie s� con�in� câteva elemente �i s� îndeplineasc� anumite 
condi�ii, �i anume, s� fie formulat� împotriva unui act administrativ fiscal, s� 
cuprind� suma contestat�, iar acea sum� s� fie stabilit� prin actul administrativ fiscal 
atacat. 

 
Petenta a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr. F-SV 

................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................, privind 
suma de ………. lei, reprezentând accesorii aferente TVA. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� prin Decizia de 
impunere nr. F-SV ................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. 
................, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de .............. lei, reprezentând TVA, 
iar pentru neachitarea la scaden�� a acestei sume s-au calculat accesorii în sum� de 
.............. lei. 

Societatea contest� major�ri de întârziere în sum� de ................aferente 
TVA în sum� de .............. lei, cu …….. lei mai mult decât suma stabilit� prin decizia 
de impunere atacat�. 

Se re�ine c� accesoriile în sum� de ….. lei nu au fost stabilite prin decizia 
de impunere contestat�. 

 
• Sunt aplicabile în acest sens prevederile pct. 9.3 �i pct. 12.1 lit. c din Ordinul 

pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX  din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se prevede c�: 

 
“[…] 
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9.3. În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� pot fi 
urm�toarele: nerespectarea termenului de depunere a contesta�iei, lipsa calit��ii 
procesuale, lipsa capacit��ii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume �i 
m�suri decât cele care au f�cut obiectul actului atacat. 

[…]”. 
 
“12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 185 - Solu�ii asupra contesta�iei 
12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu 

au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dac� prin reluarea 
procedurii administrative, luându-se act de solu�ia pronun�at� de instan�a 
penal�, se constat� c� cererea r�mâne lipsit� de obiect; 

 […]”. 
 
Având în vedere elementele prezentate mai sus �i prevederile legale citate 

în textul prezentei decizii �i faptul c� petenta contest� o sum� care nu a fost stabilit� 
prin decizia de impune atacat�, urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� de 
................ privind suma de …… lei, reprezentând accesorii aferente TVA, ca fiind 
f�r� obiect. 

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

prevederilor art. 7 pct. 12, art. 12, art. 19 alin. 1 �i art. 21 alin. 1 �i alin. 4 lit. c, art. 
67, art. 128, art. 156^2, art. 158 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, pct. 12 �i pct. 13 din Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, referitor la aplicarea prevederilor art. 19 din Codul fiscal, art. 6 alin. 1 
din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, punctele 34, 35, 50, 53 din Ordinul  
ministrului finan�elor publice  nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea �i efectuarea inventarierii elementelor de activ �i de pasiv, art. 7 alin. 2, 
art. 64, art. 105, art. 109, art. 205, art. 206, art. 216 alin. (3) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 9.3, pct. 
12.1 lit. c, pct. 12.7 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 septembrie 2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 102.5 
din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 

 
                            
 
 
 

DECIDE: 
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1. Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei formulate de ................, 

cu sediul în municipiul Suceava, str. ……………, jude�ul Suceava, împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. F-SV ................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
sub nr. ................, privind suma de …… lei, reprezentând accesorii aferente 
TVA. 
 

2. Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ................, înregistrat� la 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ................, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. F-SV ................, înregistrat la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub 
nr. ................, privind suma contestat� de …… lei, reprezentând: 

 
•     ................ – impozit pe profit; 
•     ................ – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
•   ................ – TVA; 
• …….. lei – major�ri de întârziere aferente TVA; 
•     ................ – impozit pe veniturile din dividende; 
•     ................ – major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende, 

urmând ca organele fiscale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� supus� controlului prin actul administrativ fiscal desfiin�at, în 
func�ie de cele precizate prin prezenta decizie. 

 
Verificarea va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 

comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� 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. 
 


