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DECIZIA NR. __131___ 
din __________14.12.2009_ 

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

din localitatea R�d�u�i, jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. …………. din ……….. 
 
 

 
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 ............................, din localitatea R�d�u�i, 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. 
............................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ............................, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............................, privind suma total� de 
............................, reprezentând: 

 
•     ............................– major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

dividende; 
• ............................ – TVA; 
• ............................ – major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
Contesta�ia a fost introdus� prin Cabinetul de Avocat „…………..”, în baza 

contractului de asisten�� juridic� ………., în baza c�ruia a fost eliberat� 
împuternicirea avoca�ial� ……………, depus� în original la dosarul cauzei, prin care 
se face dovada c� ............................ a convenit s� fie reprezentat� în aceast� spe�� de 
d-na avocat ………….. 

 
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�. 
 

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 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 
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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. 

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

privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
............................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
............................, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
............................, privind suma total� de ............................, reprezentând: 

 
•     ............................– major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

dividende; 
• ............................ – TVA; 
• ............................ – major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
În contesta�ia depus�, societatea solicit� desfiin�area deciziei de impunere 

atacate �i a raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............................, care a stat la baza 
emiterii acestei decizii de impunere. 

Referitor la stabilirea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a sumei de 
............................, reprezentând major�ri de întârziere la plata impozitului pe 
dividende, petenta invoc� prevederile art. 67 lin. 1 din Codul fiscal, în care se 
stipuleaz� c�: 

„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”,  
dar sus�ine c� aceste prevederi nu se aplic� societ��ii, deoarece în cadrul 
............................ dividendele au fost ridicate, adic� pl�tite, pân� la sfâr�itul anului-în 
cursul lunii decembrie 2008. 

Societatea sus�ine c� în mod corect a re�inut impozitul pe dividende �i l-a 
virat la data de 25.01.2009 – data scaden�ei – f�r� a datora nici o majorare 
suplimentar�. 

 
Referitor la stabilirea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a sumei de 

............................, reprezentând TVA stabilit� suplimentar, rezultat� din 
constatarea unei lipse în gestiune, contestatoarea motiveaz� c�, în urma realiz�rii unui 
inventar, s-a constatat o lips� în gestiunea numitului ............................, pe atunci 
angajat al societ��ii, în valoare total� de ............................. 

Petenta sus�ine c� lipsa în gestiune provine, pe de o parte, din neg�sirea 
faptic� a unor bunuri care, scriptic, trebuiau s� se afle în depozit, iar pe de alt� parte, 
din nevalorificarea la timp de c�tre angaja�i a unor produse al c�ror termen de 
garan�ie a expirat, astfel c� societatea nu le mai putea valorifica în nici un fel, �i nu în 
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ultimul rând, din degradarea prin manipulare defectuoas� a unor produse (c�zi 
zgâriate, faian�� �i gresie sparte). În vederea tragerii la r�spundere a celor vinova�i, 
societatea a înaintat Parchetului de pe lâng� Judec�toria R�d�u�i plângere penal�, 
urmând ca din verific�ri s� rezulte în ce m�sur� sunt vinova�i manipulan�ii care au 
lucrat la depozit. 

Contestatoarea face precizarea c� dosarul penal este înregistrat sub nr. 
............................ �i se afl� în lucru la Poli�ia municipiului R�d�u�i. 

Petenta afirm� c�, în concordan�� cu noile prevederi ale Codului muncii, 
aceasta nu a putut emite decizii de imputare, iar cei vinova�i nu �i-au recunoscut 
sumele, astfel c� r�mâne ca instan�a de judecat� s� rezolve acest aspect. 

Contestatoarea sus�ine c� referitor la cea de a doua condi�ie, aceea a 
imput�rii, aceasta nu a putut fi îndeplinit� �i, prin urmare, nu se poate discuta despre 
vreo sum� scadent� cu titlu de TVA aferent�. 

Petenta sus�ine c� organul de control nu a verificat in concreto inventarul �i 
nu a f�cut distinc�ie între sumele reprezentând lips� de bunuri în gestiune, cele 
reprezentând bunuri cu termen de garan�ie expirat �i cele reprezentând bunuri 
deteriorate din vina angaja�ilor. Contribuabilul consider� c� aceste ultime categorii se 
încadreaz� în excep�iile prev�zute de dispozi�iile art. 128 alin. 8 lit. b �i c din Codul 
fiscal �i nu constituie livr�ri de bunuri în sensul dispozi�iilor art. 128 alin.4 lit. d din 
acela�i cod, deci pentru sumele corespunz�toare nu doar c� nu datoreaz� TVA în 
momentul de fa��, ci �i c� nu va datora niciodat�. 

 
Referitor la stabilirea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a sumei de 

............................, reprezentând TVA stabilit� suplimentar, fiind considerat� 
nedeductibil� ca urmare a stabilirii ca nedeductibile a sumelor reprezentând 
contravaloarea mesei calde preg�tite de un ter�, contestatoarea sus�ine c� s-a creat o 
grav� confuzie. 

Acesta afirm� c� nu a considerat suma ca fiind nedeductibil� deoarece 
facturile emise de furnizor fiind cu TVA, taxa a fost achitat� de societate �i a fost 
dedus�, în condi�iile în care societatea furnizoare, la rândul ei, a colectat �i a achitat 
taxa la bugetul de stat. 

Contestatoarea mai face precizarea c� nedeductibilitatea unei cheltuieli din 
punctul de vedere al impozitului pe profit este un cu totul alt aspect decât 
nedeductibilitatea din punctul de vedere al TVA. În consecin��, societatea consider� 
opera�iunea ca fiind taxabil�, încadrându-se în prevederile art. 145 alin. 2 lit. a din 
Codul fiscal �i, prin urmare, consider� c� �i TVA este deductibil�. 

 
Referitor la stabilirea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a sumei de 

............................, reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA, din care 

............................ aferente TVA în sum� de ............................ �i ............................ 
aferente TVA în sum� de ............................, contestatoarea sus�ine c� nu datoreaz� 
nici aceste sume, potrivit principiului „accesorium sequitur principale”. 

 
În concluzie, petenta solicit� desfiin�area actelor atacate. 
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II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............................, înregistrat� la Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava sub nr. ............................, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ............................, s-a stabilit în sarcina ............................ 
suma total� de plat� de ............................, reprezentând: 

 
•     ............................– major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

dividende; 
• ............................ – TVA; 
• ............................ – major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în 

luna ianuarie 2007, ca urmare a inventarierii, s-a stabilit la gestiunea depozit 
materiale de construc�ii din str. Papet�riei nr. 5, o lips� în sum� total� de 
............................, sum� care a fost imputat� gestionarilor. Pentru recuperarea 
prejudiciului, gestionarii au fost ac�iona�i de c�tre societate în instan��. 

Inventarierea a fost valorificat�, în sensul c� în eviden�a contabil� a fost 
înregistrat venitul aferent lipsei în gestiune în contul contabil 758.8 ”Alte venituri din 
exploatare”, îns� TVA în sum� total� de ............................ nu a fost colectat�, fiind 
înregistrat� ca TVA neexigibil�. 

Organele fiscale au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 128 alin. 3 
pct. d �i ale art. 134 alin. 1 din Codul fiscal �i, în consecin��, au stabilit în sarcina 
societ��ii un debit suplimentar în sum� total� de ............................, reprezentând 
TVA. 

Pentru neachitare la termenul scadent a taxei pe valoarea ad�ugat� s-au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de ............................. 

 
În urma verific�rii eviden�ei contabile a societ��ii, organele fiscale au mai 

constatat c�, în perioada octombrie 2006 – martie 2009, contribuabilul a acordat 
salaria�ilor o mas� cald�, mas� preg�tit� de c�tre un ter�. Cheltuiala efectuat� cu 
achizi�ia acestui serviciu, în sum� total� de ............................, a fost considerat� de 
c�tre societate ca fiind nedeductibil�. Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� aceast� cheltuial� nu a fost utilizat� în folosul opera�iunilor taxabile ale 
societ��ii �i, în consecin��, au stabilit �i faptul c� �i TVA aferent� achizi�iei acestui 
serviciu nu este deductibil�. 

Astfel, s-a stabilit suplimentar în sarcina ............................ o tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ............................. 

Pentru neachitarea la scaden�� a acestei taxe, s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de ............................. 

 
În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea a repartizat dividende aferente anului 2007 în luna decembrie 2008 în sum� 
total� de ............................. Organele fiscale au stabilit c� petenta avea obliga�ia de a 
pl�ti impozitul pe dividende în valoare de ............................ pân� la data de 
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31.12.2008. Deoarece societatea a declarat c� l-a ridicat în luna decembrie 2008, cu 
scaden�a în 25.01.2009, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat major�rile de 
întârziere, stabilind în sarcina societ��ii suma de ............................, reprezentând 
major�ri de întârziere, calculate pentru perioada 01.01.2009 – 25.01.2009. 

 
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 total� de ............................, din care 

............................ reprezentând TVA stabilit� suplimentar �i  ............................ 
reprezentând major�ri de întârziere aferente, stabilite prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
............................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
............................, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
............................, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, 
este învestit� s� se pronun�e dac� contestatoarea avea obliga�ia s� colecteze TVA 
aferent� lipsurilor în gestiune, în sum� de ............................, în condi�iile în care 
societatea sus�ine c� o parte din lips� se datoreaz� vinov��iei angaja�ilor, pentru 
care a formulat plângere penal�, iar o alt� parte din bunurile constatate lips� 
sunt degradate �i distruse, dar nu prezint� nici un document în sus�inerea 
afirma�iilor sale. 

 

În fapt, în urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� în luna ianuarie 2007, ca urmare a inventarierii, s-a stabilit la gestiunea 
depozitului de materiale de construc�ii, din str. Papet�riei nr. 5, o lips� în sum� total� 
de ............................, care a fost imputat� gestionarilor. Pentru recuperarea 
prejudiciului, gestionarii au fost ac�iona�i de c�tre societate în instan��. 

Organele de control au constatat c� inventarierea a fost valorificat�, în 
sensul c� în eviden�a contabil� a fost înregistrat venitul aferent lipsei în gestiune, în 
contul contabil 758.8 ”Alte venituri din exploatare”, îns� TVA în sum� total� de 
............................ nu a fost colectat�, fiind înregistrat� ca TVA neexigibil�. 

Pentru neachitarea la termenul scadent a taxei pe valoarea ad�ugat� s-au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de ............................. 

 
Contestatoarea motiveaz� c�, în urma efectu�rii unui inventar, s-a constatat 

o lips� în gestiunea angajatului societ��ii ............................, în valoare total� de 
.............................  

Societatea sus�ine c� nu avea obliga�ia s� colecteze taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ............................, aferent� lipsei în gestiune de 
............................, pe motiv c�, în vederea tragerii la r�spundere a celor vinova�i, a 
înaintat plângere penal� la Parchetul de pe lâng� Judec�toria R�d�u�i, în vederea 
stabilirii vinov��iei salaria�ilor. 

De asemenea, contestatoarea afirm� c� lipsa în gestiune provine din 
urm�toarele cauze:  
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- lipsa faptic� a unor bunuri care, scriptic, trebuiau s� se afle în depozit; 
- nevalorificarea la timp de c�tre angaja�i a unor produse al c�ror termen 

de garan�ie a expirat, care nu au mai putut fi valorificate; 
- degradarea prin manipulare defectuoas� a unor produse (c�zi zgâriate, 

faian�� �i gresie sparte) 
 
 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 137 �i ale art. 128 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile pentru perioada supus� 
controlului, unde se stipuleaz� c�: 

 
ART. 137 
„Baza de impozitare pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 

efectuate în interiorul ��rii 
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� 

din: 
a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele 

prev�zute la lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau 
care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, 
beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile direct legate de pre�ul acestor 
opera�iuni; 

[…]”. 
 
ART. 128 
“Livrarea de bunuri 
(1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune 

de bunuri ca �i un proprietar. 
[…] 
(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): 
[...] 
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; 
[...]”. 
 



                                                                                
 

Pagina: 7 

Din aceste texte de lege se re�ine c�, pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de 
servicii, baza de impozitare este format� din tot ceea ce constituie contrapartida 
ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea 
cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�.  

De asemenea, rezult� c� sunt considerate livr�ri de bunuri �i intr� în baza de 
impozitare a TVA �i bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor de 
natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum �i a 
perisabilit��ilor, în limitele prev�zute prin lege. 

 
• Referitor la aplicarea prevederilor art. 128 alin. 8 lit. b, la  pct. 6 alin. 9 din 

Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
se stipuleaz� c�: 

 
„[…] 
(9) În sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se consider� 

livrare de bunuri cu plat� bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care 
nu mai pot fi valorificate, dac� sunt îndeplinite în mod cumulativ urm�toarele 
condi�ii: 

a) bunurile nu sunt imputabile; 
b) degradarea calitativ� a bunurilor se datoreaz� unor cauze obiective 

dovedite cu documente; 
c) se face dovada c� s-au distrus bunurile �i nu mai intr� în circuitul 

economic. 
[…]”. 

 
Din aceste prevederi legale rezult� c� nu se consider� livrare de bunuri cu 

plat� bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, 
numai dac� sunt îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii: bunurile s� nu fie 
imputabile, degradarea s� fie dovedit� cu documente �i s� se fac� dovada c� bunurile 
respective s-au distrus �i nu au intrat în circuitul economic. 
 

Contestatoarea afirm� c� lipsa în gestiune provine din urm�toarele cauze:  
- lipsa faptic� a unor bunuri care, scriptic, trebuiau s� se afle în depozit; 
- nevalorificarea la timp de c�tre angaja�i a unor produse al c�ror termen 

de garan�ie a expirat, care nu au mai putut fi valorificate; 
- degradarea prin manipulare defectuoas� a unor produse (c�zi zgâriate, 

faian�� �i gresie sparte). 
 

În ceea ce prive�te sus�inerea petentei c�, pentru ca lipsa în gestiune s� 
reprezinte livrare de bunuri, trebuie îndeplinite dou� condi�ii, respectiv s� existe o 
lips� �i lipsa s� fie imputat�, nu poate fi re�inut� întrucât, potrivit art. 128 alin. 4 lit. d) 
din Codul fiscal, citat mai sus, sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� 
bunurile constatate lips� din gestiune. Rezult� astfel c� orice lips� în gestiune 
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reprezint� o livrare de bunuri, indiferent dac� lipsa respectiv� este imputabil� sau nu, 
cu excep�ia cazurilor în care societatea face dovada c� în acela�i timp bunurile nu 
sunt imputabile, degradarea calitativ� a bunurilor se datoreaz� unor cauze obiective 
dovedite cu documente �i se face dovada c� s-au distrus bunurile �i nu mai intr� în 
circuitul economic. 

 
În urma verific�rii eviden�ei contabile a ............................, organele de 

inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna ianuarie 2007, ca urmare a inventarierii, s-a 
stabilit la gestiunea depozit materiale de construc�ii in ….., o lips� în sum� total� de 
............................, sum� care a fost imputat� gestionarilor. 
 

• La art. 134, art. 134^1, art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, se stipuleaz� c�: 

 
ART. 134 
„Faptul generator �i exigibilitatea - defini�ii 
(1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile 

legale necesare pentru exigibilitatea taxei. 
(2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� devine 

îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata 
taxei, chiar dac� plata acestei taxe poate fi amânat�. 

(3) Exigibilitatea pl��ii taxei reprezint� data la care o persoan� are 
obliga�ia de a pl�ti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. 
(1). Aceast� dat� determin� �i momentul de la care se datoreaz� major�ri de 
întârziere pentru neplata taxei”. 

 
ART. 134^1 
„Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
(1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data 

prest�rii serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
[…]”. 
 
ART. 134^2 
„Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
[...]”. 
 
Potrivit acestor texte de lege, faptul generator al taxei pe valoarea ad�ugat� 

reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile legale necesare pentru 
exigibilitatea taxei �i intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii 
serviciilor. 

Pe de alt� parte, exigibilitatea este data la care autoritatea fiscal� devine 
îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata TVA de c�tre persoanele obligate la plata 
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taxei, respectiv este data la care o persoan� are obliga�ia de a pl�ti taxa la bugetul 
statului. 

Deoarece îns��i societatea recunoa�te c� lipsa în gestiune provine din 
neg�sirea faptic� a unor bunuri care, scriptic, trebuiau s� se afle în depozit, rezult� c� 
în conformitate cu prevederile art. 128 alin. 4 lit. d), aceast� lips� este asimilat� 
livr�rilor de bunuri. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 134^1 alin. 1 din Codul 
fiscal, mai sus citat, faptul generator al TVA intervine la data livr�rii bunurilor, iar 
exigibilitatea TVA intervine la data constat�rii acestei lipse în gestiune, luna ianuarie 
2007. 

Rezult� c� societatea datora bugetului de stat TVA aferent� lipsei în 
gestiune la data constat�rii acesteia, în luna ianuarie 2007, drept pentru care în mod 
legal organul fiscal a stabilit în sarcina societ��ii TVA stabilit� suplimentar. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� TVA pe 

motiv c� lipsa în gestiune provine din nevalorificarea la timp de c�tre angaja�i a unor 
produse ale c�ror termen de garan�ie a expirat, care nu au mai putut fi valorificate, �i 
din degradarea prin manipulare defectuoas� a unor produse (c�zi zgâriate, faian�� �i 
gresie sparte), facem precizarea c�, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. 8 lit. 
b �i c din Codul fiscal, mai sus citat, nu constituie livrare de bunuri, bunurile de 
natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate �i perisabilit��ile, 
în limitele prev�zute prin lege.  

 
La pct. 6 alin. 9 din Hot�rârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, se stipuleaz� c� aceste bunuri pentru a se încadra în aceast� categorie, 
trebuie s� îndeplineasc� o serie de condi�ii, respectiv bunurile s� nu fie imputabile, 
degradarea s� fie datorat� unor cauze obiective �i s� fie dovedit� cu documente �i s� 
se fac� dovada c� bunurile respective s-au distrus �i nu au intrat în circuitul 
economic. 

Având în vedere c� petenta nu depune nici un document prin care s� fac� 
dovada c� bunurile respective nu sunt imputabile, c� s-au degradat din cauze 
obiective, s-au distrus �i nu au intrat în circuitul economic, rezult� c� sus�inerea 
contestatoarei nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, aceasta 
nefiind dovedit� cu documente. 

 
Societatea sus�ine �i faptul c� nu avea obliga�ia de a colecta TVA pe 

motiv c� nu s-a stabilit înc� vinov��ia persoanelor care au produs lipsa în gestiune �i 
în aceste sens, petenta a înaintat Parchetului de pe lâng� Judec�toria R�d�u�i o 
plângere penal�, urmând ca din verific�ri s� rezulte în ce m�sur� sunt vinova�i 
manipulan�ii care au lucrat la depozit. Aceast� afirma�ie nu poate fi re�inut�, întrucât 
faptul c� societatea se îndreapt� împotriva salaria�ilor considera�i vinova�i pentru 
recuperarea prejudiciului nu exonereaz� contribuabilul de la colectarea TVA aferent� 
lipsurilor în gestiune, conform prevederilor Codului fiscal. 
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Având în vedere prevederile legale citate mai sus �i �inând cont �i de faptul 

c� societatea nu a depus documente prin care s� fac� dovada c� bunurile respective 
nu sunt imputabile, c� s-au degradat din cauze obiective, s-au distrus �i nu au intrat în 
circuitul economic, rezult� c� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
c� societatea avea obliga�ia s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
............................, aferent� lipsei în gestiune, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia cu privire la aceast� sum�, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente. 

 
De asemenea, având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al 

major�rilor de întârziere, aferente TVA stabilit� suplimentar în sum� de 
............................ �i �inând cont c� pentru sumele care au generat aceste major�ri, 
contesta�ia a fost respins�, potrivit prevederilor legale mai sus citate, precum �i 
principiului de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� 
principalul, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia �i pentru 
major�rile de întârziere în cuantum de ............................. 

 
2. Referitor la suma total� de ............................, din care 

............................ reprezentând TVA stabilit� suplimentar �i  ............................ 
reprezentând major�ri de întârziere aferente, stabilite prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
............................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
............................, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
............................, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea avea dreptul la 
deducerea acestei taxe, în condi�iile în care este aferent� meselor calde oferite 
angaja�ilor cu titlu gratuit. 

   
În urma verific�rii eviden�ei contabile a societ��ii, organele fiscale au 

constatat c� în perioada octombrie 2006 – martie 2009, petenta a acordat salaria�ilor o 
mas� cald�, preg�tit� de c�tre un ter�. Cheltuiala efectuat� cu achizi�ia acestui 
serviciu, în sum� total� de ............................, a fost considerat� de c�tre societate ca 
fiind nedeductibil�. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� aceast� cheltuial� nu 
a fost utilizat� în folosul opera�iunilor taxabile ale societ��ii �i, în consecin��, au 
stabilit c� �i TVA aferent� achizi�iei acestui serviciu nu este deductibil�. 

 
Astfel, s-a stabilit suplimentar în sarcina ............................ o tax� pe 

valoarea ad�ugat� în sum� de ............................. 
Pentru neachitarea la scaden�� a acestei taxe, s-au calculat major�ri de 

întârziere în sum� de ............................. 
 
În drept, pentru anul 2006, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al României: 
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ART. 145 
„Dreptul de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe 

valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. 
[…] 
(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 

folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc�: 

a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor 
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii 
care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� 
impozabil�; 

[...]”. 
 

• începând cu 01 ianuarie 2007 acest articol s-a modificat, având urm�torul 
con�inut: 

 
ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 

a) opera�iuni taxabile; 
[…]”. 
     
Din aceste texte de lege se re�ine c� orice persoan� impozabil� are dreptul 

s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. În caz contrar, dac� aceste 
bunuri nu sunt achizi�ionate pentru opera�iunile taxabile ale firmei, aceasta nu are 
dreptul de deducere a taxei. 

 
În urma verific�rii eviden�ei contabile a societ��ii, organele fiscale au 

constatat c�, în perioada octombrie 2006 – martie 2009, petenta a acordat salaria�ilor 
o mas� cald�, mas� preg�tit� de c�tre un ter�. Cheltuiala efectuat� cu achizi�ia acestui 
serviciu, în sum� total� de ............................, a fost considerat� de c�tre societate ca 
fiind nedeductibil�, deci nu era aferent� opera�iunilor taxabile. Prin urmare, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat c� aceast� cheltuial� nu a fost utilizat� în folosul 
opera�iunilor taxabile ale societ��ii �i, în consecin��, în mod legal au stabilit �i faptul 
c� �i TVA aferent� achizi�iei acestui serviciu nu este deductibil�. 

 
Referitor la sus�inerea contestatoarei c� nedeductibilitatea unor cheltuieli 

din punctul de vedere al impozitului pe profit este un cu totul alt aspect decât 
nedeductibilitatea din punctul de vedere al TVA, sunt de men�ionat prevederile art. 
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21 alin. 1 �i alin. 4 d din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, conform c�rora: 

 
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: 
[…] 
d) cheltuielile cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 

acordate salaria�ilor sub forma unor avantaje în natur�, dac� valoarea acestora 
nu a fost impozitat� prin re�inere la surs�; 

[…]”. 
 
Din textul acestui articol se re�ine c� sunt cheltuieli deductibile acele 

cheltuieli care sunt efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 
De asemenea, se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 

bunurilor acordate salaria�ilor sub forma unor avantaje în natur� reprezint� pentru 
societate o cheltuial�, dar care nu este deductibil� fiscal, în situa�ia în care valoarea 
acestor bunuri nu a fost impozitat� prin re�inere la surs�. 

În urma verific�rii efectuate la societate, s-a constatat c� aceste bunuri au 
fost acordate salaria�ilor cu titlu gratuit �i nu a fost impozitat� prin re�inere la surs�, 
suma fiind înregistrat� drept cheltuial� nedeductibil�. Rezult� astfel c� aceast� 
cheltuial� nu a fost folosit� în scopul opera�iunilor taxabile ale firmei, deci petenta nu 
avea dreptul la deducerea TVA aferent� achizi�iei acestor bunuri. 

 
Având în vedere prevederile legale citate mai sus, rezult� c� în mod legal 

organul fiscal nu a acordat dreptul la deducerea TVA aferent� mesei calde oferite 
angaja�ilor cu titlu gratuit, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
formulat� cu privire la suma de ............................, reprezentând TVA stabilit� 
suplimentar, ca neîntemeiat�. 

 
De asemenea, având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al 

major�rilor de întârziere, aferente TVA stabilit� suplimentar în sum� de 
............................, �i �inând cont c� pentru sumele care au generat aceste major�ri, 
contesta�ia a fost respins�, potrivit prevederilor legale mai sus citate, precum �i 
principiului de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� 
principalul, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia �i pentru 
major�rile de întârziere în cuantum de ............................. 

 
3. Referitor la suma de ............................, reprezentând major�ri de 

întârziere aferente impozitului pe veniturile din dividende, stabilite suplimentar 
prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
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stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............................, înregistrat� la Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ............................, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. ............................, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
este învestit� s� se pronun�e dac� societatea datoreaz� major�ri de întârziere 
pentru perioada 31.12.2008 – 25.01.2009, aferente impozitului pe dividende 
aferente anului 2007, distribuite asocia�ilor în anul 2008, în condi�iile în care 
societatea nu demonstreaz� cu documente c� dividendele au fost pl�tite în luna 
decembrie 2008. 

 
În fapt, în urma controlului efectuat la societate, organele de inspec�ie 

fiscal� au constatat c� societatea a repartizat dividende aferente anului 2007 în luna 
decembrie 2008, în sum� total� de ............................. Organele fiscale au stabilit c� 
petenta avea obliga�ia de a pl�ti impozitul pe dividende în valoare de 
............................, pân� la data de 31.12.2008. Organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat major�rile de întârziere în sum� de ............................, pentru perioada 
01.01.2009 – 25.01.2009, aferente impozitului pe dividende nepl�tit la 31.12.2008, în 
sum� de ............................. 

 
În contesta�ia formulat� petenta sus�ine c� a achitat dividendele în luna 

decembrie 2008 �i c� avea astfel dreptul de a pl�ti impozitul pe dividende pân� la 25 
ianuarie 2009. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz�: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
[...] 
(3) Major�rile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine 

crean�a principal�. 
(4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 

condi�iile aprobate prin ordin al ministrului economiei �i finan�elor, cu excep�ia 
situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6)”. 

 
ART. 120 
“Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

[…] 
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 (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

Din aceste texte de lege se re�ine c� se datoreaz� major�ri de întârziere 
pentru obliga�iile de plat� care nu au fost achitate la scaden��. 

 
Aceste major�ri se calculeaz� pentru perioada cuprins� între data scaden�ei 

sumei datorate �i data achit�rii acelui debit.  
 

• Art. 65 alin. 1 lit. a �i art. 67 alin. 1 din Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, stipuleaz� c�: 

 
ART. 65 
“Definirea veniturilor din investi�ii 
(1) Veniturile din investi�ii cuprind: 
a) dividende; 
[…]”. 
 
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. 

[…]”. 
 
Din textele de lege citate mai sus rezult� c� impozitul pe veniturile sub 

form� de dividende se determin� prin aplicarea cotei de impozit de 16% la suma 
acestora. 

Aceast� obliga�ie de a calcula �i de a re�ine impozitul pe veniturile sub 
form� de dividende revine persoanelor juridice �i intervine odat� cu plata 
dividendelor c�tre ac�ionari sau asocia�i, iar plata impozitului trebuie efectuat� pân� 
la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se face plata dividendelor. 

 
De asemenea, dac� dividendele au fost distribuite, dar nu au fost pl�tite 

ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au aprobat situa�iile 
financiare anuale, în acest caz impozitul trebuie achitat pân� la data de 31 decembrie 
a anului respectiv. 
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În cazul de fa��, dac� societatea a distribuit în cursul anului 2008 
dividendele aferente anului 2007, dar nu le-a pl�tit pân� la sfâr�itul anului 2008, 
atunci avea obliga�ia de a achita impozitul pân� la data de 31.12.2008, iar dac� le-a 
achitat în luna decembrie 2008, atunci termenul de plat� era 25 ianuarie 2009. 

 
În contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� dividendele au fost achitate în 

cursul lunii decembrie 2008, situa�ie în care avea dreptul de achita impozitul pe 
dividende pân� la data de 25.01.2009. 

La dosarul cauzei societatea nu depune documente din care s� rezulte c� 
dividendele au fost achitate în cursul lunii decembrie 2008. 

 
Prin adresa nr. ………….., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului Suceava a solicitat societ��ii s� fac� dovada pl��ii dividendelor în cursul 
lunii decembrie 2008. 

Adresa, transmis� cu confirmarea de primire nr. …………., a fost primit� 
de contestatoare la data de 27.11.2009, dar pân� la data emiterii prezentei decizii nu a 
dat curs solicit�rii noastre. 

 
• Potrivit art. 65 �i art. 206 alin. 1 lit. c �i d din OG 92/2003 privind codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, contesta�ia cuprinde motivele pe care se 
întemeiaz�, iar contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au 
stat la baza declara�iilor sale: 

 
ART. 65 
“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. 
[…]”. 
 
ART. 206 
“Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
[...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
[…]”. 
 
 
În Referatul nr. ………., cuprinzând propuneri de solu�ionare a contesta�iei 

formulat� de petent�, se precizeaz� c� societatea nu a pus la dispozi�ia organelor de 
inspec�ie fiscal� documente din care s� rezulte c� dividendele au fost pl�tite 
ac�ionarilor. 

 
Întrucât pân� la data emiterii prezentei decizii contestatoarea nu a dat nici 

un r�spuns �i nu a depus documente prin care s� dovedeasc� faptul c� plata 
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dividendelor s-a f�cut în luna decembrie 2008, situa�ie în care termenul de plat� a 
impozitului pe veniturile din dividende este pân� la data de 25.01.2009 �i �inând cont 
c� din documentele puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� nu rezult� c� 
dividendele au fost pl�tite ac�ionarilor, conform prevederilor legale citate mai sus, se 
conchide c� în mod legal organul fiscal a procedat la calcularea major�rilor de 
întârziere pentru perioada 31.12.2008 – 25.01.2009, aferente pl��ii cu întârziere a 
impozitului pe dividende, �i a stabilit suma de ............................, reprezentând 
major�ri de întârziere, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia cu 
privire la aceast� sum�, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

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

prevederilor art. 21 alin. 1 �i alin. 4 lit. d, art. 65 alin. 1 lit. a �i art. 67 alin. 1, art. 128, 
art. 134, art. 134^1, art. 134^2, art. 137, art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, pct. 6 alin. 9 referitor la aplicarea prevederilor art. 128 alin. 8 lit. b din 
Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 65 �i art. 206 alin. 1 lit. c �i d, 
art. 119, art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 
                                    DECIDE: 

 
 
1. Respingerea contesta�iei depuse de ............................, cu sediul în 

municipiul R�d�u�i, str. ………… jude�ul Suceava, împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
............................, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ............................, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............................, privind suma total� de 
............................, reprezentând: 

•     ............................– major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende; 
• ............................ – TVA; 
• ............................ – major�ri de întârziere aferente TVA, 

ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  COORDONATOR, 
……………. 


