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

DECIZIA  NR.  _____ 
din  ______________ 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
S.C.  ..... S.R.L.  Suceava,  înregistrat�  la 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
sub  nr.  ...../08.12.2006 

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

sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava  prin  adresa  nr.  /06.12.2006,  
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  
nr.  ...../08.12.2006,  asupra  contesta�iei  depuse  de  S.C.  .... S.R.L., având 
domiciliul fiscal în municipiul Suceava, str. ….., jude�ul Suceava. 

 
              S.C.  .....S.R.L. contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere nr. 
…../07.11.2006 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ...../07.11.2006, ce a stat la baza 
emiterii deciziei de impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind suma de ..... lei, reprezentând: 
               - ..... lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
               - ..... lei major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
                  

   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. S.C. ..... S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava, contest� 
m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. …../07.11.2006 �i a Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. ...../07.11.2006, 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� �i accesorii aferente. 

 
      Petenta precizeaz� c� materiile prime �i materialele existente în stoc la 

data de 31.10.2005 au fost consumate pentru efectuarea de lucr�ri de construc�ii 
facturate la diver�i parteneri precum �i pentru construc�ia în regie proprie a unui 
obiectiv de investi�ii respectiv un atelier de tâmpl�rie, conform devizelor de lucr�ri 
prezentate. 

   Contestatoarea sus�ine c� fa�� de documentele prezentate, echipa de 
inspec�ie a selectat în mod aleatoriu �i f�r� nici un temei legal unele sume din 
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devizele �i situa�iile de lucr�ri, considerând c� acestea nu se justific� �i au calculat 
TVA �i accesorii aferente.  

   Petenta sus�ine c� metoda de calcul utilizat� de organul de control este în 
neconcordan�� cu normele �i procedeele contabile deoarece, pentru determinarea 
unei lipse în gestiune, soldul ini�ial, în spe�� cel de la data de 31.10.2005, afectat 
cu rulajele din perioada urm�toare determin� un sold final care trebuie comparat 
cu rezultatele unei inventarieri faptice. 

   Societatea sus�ine c� în practica contabil� �i de gestiune, lipsa în gestiune 
se determin� ca diferen�� între soldul final determinat atât faptic cât �i scriptic, 
aspect care nu rezult� din raportul de inspec�ie fiscal� �i care în fapt nu poate fi 
probat de organele de control. 

   Petenta sus�ine c� organele de control au procedat în mod subiectiv, 
apreciind într-o manier� personal� consumurile de materiale înglobate în lucr�ri �i 
nu a luat în considerare explica�iile date de administrator �i nici documentele 
justificative care i-au fost prezentate iar baza de impunere stabilit� suplimentar, 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� �i accesoriile calculate nu pot fi probate de 
c�tre organele de control cu documente justificative sau cu situa�ii de calcul, fiind 
de fapt nereale �i neîntemeiate. 

  Societatea î�i întemeiaz� contesta�ia în baza prevederilor art. 145 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile ulterioare �i ale normelor 
de aplicare ale acestui articol. 

  În baza prevederilor art. 175 �i 177 din O.G. nr. 92/2003 privind  Codul de 
procedur� fiscal� republicat�, solicit� desfiin�area Deciziei de impunere nr. 
...../07.11.2006 �i a raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../07.11.2006, pe motiv c� 
sunt nelegale, nereale �i netemeinice. 

 

  II.  Prin  Decizia de impunere nr. …../07.11.2006, Activitatea de 
Control Fiscal Suceava  a  stabilit  c�  S.C.  .....S.R.L. datoreaz� bugetului de 
stat suma .....lei, reprezentând: .....lei taxa pe valoarea ad�ugat� �i .....lei 
major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
            Organele de control au efectuat verificarea asupra documentelor care au 
stat la baza stabilirii taxei pe valoarea ad�ugat� pentru perioada 01.10.2004 – 
31.08.2006, constatând urm�toarele: 
          - la data de 31.10.2005 societatea înregistreaz� un sold al contului de materii 
prime (301) în valoare de .....lei, conform balan�ei de verificare �i a inventarului pe 
produse întocmit de c�tre administratorul societ��ii pe propria r�spundere; 
         - în luna noiembrie 2005, conform balan�ei de verificare, s-a desc�rcat 
gestiunea cu suma de .....lei reprezentând materii prime care, conform declara�iei 
administratorului, au fost înglobate în modernizarea obiectivului  ,,Atelier 
tâmpl�rie” precum �i în lucr�rile de construc�ii executate pentru care nu  
s-a desc�rcat gestiunea cu materialele înglobate în lucrare. 
           Organele de control precizeaz� c� din devizul de lucr�ri pentru atelierul de 
tâmpl�rie precum �i din situa�iile de lucr�ri pentru fiecare lucrare facturat� rezult� 
urm�toarele: 
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           -  consum materiale atelier tâmpl�rie – .....lei; 
           - consum materiale situa�ii lucr�ri – .....lei, de unde rezult� o diferen�� în 
sum� de .....lei, reprezentând materii prime �i materiale nejustificate cu documente 
de c�tre agentul economic. 
           În urma verific�rilor efectuate organele de control au constatat o diferen�� 
de materiale în sum� de .....lei cu TVA aferent în sum� de .....lei, prin compararea 
inventarului materialelor aflate în stoc la 31.10.2005 cu devizul privind lucr�rile 
de modernizare efectuate la obiectivul ,,modernizare atelier tâmpl�rie” precum �i 
cu devizele de lucr�ri de construc�ii executate în perioada verificat� pentru care nu 
s-a desc�rcat gestiunea cu materialele înglobate în lucrare. 
            Organele de control consider� c� au fost înc�lcate prevederile pct. 41 din 
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal �i în consecin�� au stabilit o tax� pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� în sum� de .....lei, cu termen scadent la 25.11.2005. 
  
           Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri în sum� de .....lei, conform 
prevederilor art. 116 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
 
 

            III.  Din  documentele  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, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii stabilirii 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei,  în condi�iile în care societatea 
nu justific� stocul de materiale din data de 31.10.2005, în sum� de .....lei. 

 
             În fapt, la data de 31.10.2005 s-a constatat o diferen�� nejustificat� în 
gestiune în sum� de .....lei, reprezentând diferen�a între valoarea materialelor 
desc�rcate din gestiune în sum� de .....lei �i valoarea celor înglobate în lucr�rile de 
construc�ii �i modernizare a atelierului de tâmpl�rie în sum� de .....lei, cu TVA 
aferent� în sum� de .....lei. 
            Ca urmare a celor constatate s-a stabilit în sarcina societ��ii o tax� pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de .....lei, aferent� stocului nejustificat, în 
baza prevederilor pct. 41 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
                 

            În drept,  în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. 4 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal �i ale pct. 41 H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din  
unde se precizeaz�: 
        ART. 21 
        ,,(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
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        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;” 
          ,,Norme metodologice: 
          41. Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor constatate lips� din 
gestiune sau degradate �i neimputabile, inclusiv taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent�, dup� caz, pentru care s-au încheiat contracte de asigurare, nu intr� 
sub inciden�a prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.” 
 
            Din textele de lege citate mai sus rezult� faptul c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� stocurilor de bunuri constatate lips� în gestiune nu este 
deductibil�. 

  Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv lista de inventar 
întocmit� de societate �i balan�a de verificare la data de 31.10.2005, depus� de 
petent� la dosarul cauzei, rezult�  c� la data de 31.10.2005, societatea înregistra un 
sold de materiale în valoare de .....lei din care, în luna noiembrie 2005, a fost 
desc�rcat� gestiunea cu suma de .....lei, dup� cum rezult� din balan�a de verificare 
la 30.11.2005, depus� de petent� la dosarul cauzei. 

  Din explica�iile date de petent� �i consemnate de c�tre organele de control 
în raportul de inspec�ie fiscal�, aceste materiale au fost consumate pentru 
efectuarea de lucr�ri de construc�ii pentru diver�i parteneri �i pentru construc�ia în 
regie proprie a unui atelier de tâmpl�rie, acest fapt fiind sus�inut de petent� �i în 
contesta�ia formulat�. 
            În baza devizului de lucr�ri pentru atelierul de tâmpl�rie �i a situa�iilor de 
lucr�ri pentru fiecare lucrare facturat�, întocmite de societate, organele de control 
au stabilit c� din totalul de .....lei, reprezentând materiale desc�rcate din gestiune, 
au fost consumate pentru obiectivul ,,atelier de tâmpl�rie” materiale în valoare de 
.....lei, iar pentru alte lucr�ri s-au consumat materiale în valoare de .....lei, 
rezultând o diferen�� de materiale desc�rcate din gestiune în valoare de .....lei, 
nejustificat� cu documente. 
           Având în vedere cele prezentate mai sus, sus�inerea petentei c� ,,echipa de 
inspec�ie a selectat în mod aleatoriu �i f�r� nici un temei legal unele sume din 
devizele �i situa�iile de lucr�ri pe care le-au considerat c� nu se justific�” nu poate 
fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei. 
             
            În ceea ce prive�te inventarierea, sunt aplicabile prevederile art. 1 alin. 1 
�i ale  art. 7 alin 1 din Legea contabilit��ii nr. 82/ 1991, unde se precizeaz�:  
            ART. 1 
           ,,(1) Societ��ile comerciale, societ��ile/companiile na�ionale, regiile 
autonome, institutele na�ionale de cercetare-dezvoltare, societ��ile 
cooperatiste �i celelalte persoane juridice au obliga�ia s� organizeze �i s� 
conduc� contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiar�, potrivit 
prezentei legi, �i contabilitatea de gestiune adaptat� la specificul activit��ii.” 



 5

            ART. 7 
            ,,(1) Persoanele prev�zute la art. 1 au obliga�ia s� efectueze 
inventarierea general� a elementelor de activ �i de pasiv de�inute la începutul 
activit��ii, cel pu�in o dat� pe an pe parcursul func�ion�rii lor, în cazul 
fuziunii sau încet�rii activit��ii, precum �i în alte situa�ii prev�zute de lege.” 
 
            Conform acestor prevederi legale, societ��ile comerciale au obliga�ia s� 
efectueze inventarierea elementelor de activ �i pasiv cel pu�in o dat� pe an. 
            În raportul de inspec�ie fiscal� se precizeaz� faptul c� societatea nu a 
efectuat inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale în vigoare, motiv 
pentru care sus�inerea petentei c� organele de control nu au determinat soldul final 
atât faptic cât �i scriptic, nu este justificat�. 
            Referitor la sus�inerea petentei c� organele de control nu au luat în 
considerare explica�iile date de administrator �i documentele justificative care i-au 
fost prezentate, acesta este neîntemeiat� deoarece organele de control au stabilit 
diferen�a de .....lei, reprezentând materiale desc�rcate din gestiune care nu se 
justific� cu documente, pe baza listei de inventar �i a devizului de lucr�ri întocmite 
de societate pe propria r�spundere.  
             Prin contesta�ia formulat� petenta se limiteaz� la a sus�ine c� organele de 
control în mod nereal au stabilit c� nu se justific� un stoc de materiale la data de 
31.10.2005, în valoare de .....lei, �i c� aspectele consemnate de organele de control 
nu corespund cu realitatea, îns� nu a prezentat documente legale în sus�inerea 
contesta�iei. 
              Potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, 
              ,,ART. 64 
              Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
             (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 
la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

  Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale aplicabile 
spe�ei, rezult� c� în mod legal organele de control au stabilit în sarcina petentei o 
tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de .....lei, aferent� stocului de 
materiale nejustificat cu documente, în sum� de .....lei.   
 

  3.  Referitor  la  suma  de  .....lei, reprezentând  major�ri aferente taxei 
pe valoarea ad�ugat�. 
 

  În  fapt, organele fiscale au calculat pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de .....lei, stabilit�  suplimentar major�ri de întârziere în sum� de .....lei, 
pentru perioada 25.11.2005- 03.11.2006. 

 

  În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile  prevederile art. 114, 115 �i 120 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, modificat prin Legea nr. 
210/2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru 
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modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care intr� în vigoare de la data de 15.07.2005, unde se 
precizeaz�: 
           ART. 114 
           ,,(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
          (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite 
potrivit legii.” 
          ART. 115 
          ,,Dobânzi 
          (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
          (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� 
cum urmeaz�: 
          a) pentru diferen�ele de impozite �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv; 
          b) pentru impozitele �i taxele stinse prin executare silit�, dobânzile se 
calculeaz� pân� la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În 
cazul pl��ii pre�ului în rate, dobânzile se calculeaz� pân� la data întocmirii 
procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma r�mas� de plat� 
dobânda este datorat� de c�tre cump�r�tor; 
          c) pentru impozitele �i taxele debitorului declarat insolvabil, dobânzile 
se calculeaz� pân� la data încheierii procesului-verbal de constatare a 
insolvabilit��ii, inclusiv.” 
         Art. 120 
         ,,(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
 
            Începând cu data de 01.01.2006 sunt aplicabile prevederile art. 3 din Legea 
nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru 
modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care prevede: 
    
            ART. 3 
            ,,Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de procedur� 
fiscal� se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
            "ART. 115 
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            Major�ri de întârziere 
           (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 

 Major�rile în sum� de .....lei, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

 Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al major�rilor de întârziere, aceasta datoreaz� 
�i suma de .....lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 

  Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 
taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, contesta�ia a fost respins�, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile de întârziere aferente. 
 

  Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul 
prevederilor art. 21 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  art. 1 
alin. 1 �i ale  art. 7 alin 1 din Legea contabilit��ii nr. 82/ 1991,  art. 64, 114, 115 �i 
120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile 
ulterioare, coroborate cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 
 

DECIDE: 
 
 

            - respingerea contesta�iei formulate de S.C. .....S.R.L., împotriva 
Decizia de impunere nr. ……/07.11.2006 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
...../07.11.2006, ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, întocmite de 
Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de ..... lei, reprezentând: 
            - .....lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
            - .....lei major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, ca neîntemeiat�. 
 
        Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                                      


