D E C I Z I A Nr. 68/2005

A. În motivarea contesta iei autoarea sus ine urm toarele:
1. Facturile proform nu au fost emise drept facturi fiscale cu regim special, în în elesul H.G.
nr. 831/1997, ci ca simple acte care dovedesc un acord de voin de realizare a unei tranzac ii
ulterioare, practic, fiind un antecontract de vânzare - cump rare.
Contestatoarea men ioneaz c facturile proform nu sunt definite de legisla ia din domeniul
financiar contabil îns sunt folosite, fiind o crea ia a practicii comerciale, i enumer o serie de acte
normative care men ioneaz factura proform f r a fi definit .
2. S-a procedat la o dubl impunere, având în vedere c s-a calculat impozit pe profit i s-a
colectat tax pe valoarea ad ugat din facturile fiscale nr. xxx i nr. xxx pentru avansurile achitate
de cump r tor în sum de xxx lei, din care xxx lei tax pe valoarea ad ugat i, respectiv, în sum
de xxx lei, din care xxx lei tax pe valoarea ad ugat .
În urma controlului s-a dispus înregistrarea de debite, dobânzi i penalit i de întârziere
pentru opera iuni care nu s-au realizat.
B. Prin Raportul de inspec ie fiscal par ial încheiat în data de 16.02.2005 de c tre
reprezentan ii Activit tii de inspec ie fiscal a D.G.F.P. Dolj s-a constatat c xxx a întocmit, în
baza Contractului de vânzare-cump rare nr. xxx i a Actului adi ional nr. xxx, încheiat cu SC xxx,
facturile fiscale seria xxx nr. xxx i nr. xxx, în valoare total de xxx lei, din care xxx lei tax pe
valoarea ad ugat i reprezint contravaloarea unui num r de xxx vagoane de marf .
Se face precizarea c pe cele dou facturi fiscale s-a ad ugat, prin scris cu mâna, cuvântul
,,proform ,, i c aceste facturi nu au fost înregistrate de societatea contestatoare în jurnalele de
vânz ri întocmite pentru lunile iulie i august 2004 i în documentele contabile pentru eviden ierea
veniturilor din aceste facturi fiscale pe lunile iulie i august 2004.
Organele de inspec ie fiscal au considerat c în situa ia în care au fost emise dou facturi
fiscale cu regim special având înscrise în ele livr ri de bunuri, SC xxx avea obliga ia s înregistreze
în eviden a contabil cele dou documente, conform art. 6 alin. (1) din Legea contabilit ii nr.
82/1991, republicat .
Ca urmare, în timpul inspec iei fiscale, organele de control au procedat la stabilirea
obliga iilor fiscale neînregistrate de societatea comercial în sum de xxx lei, reprezentând tax pe
valoarea ad ugat colectat neînregistrat de societate, i în sum de xxx lei, reprezentând impozit
pe profit aferent veniturilor neînregistrate de c tre societate în sum total de xxx lei ( xxx lei x
25%).
Totodat , pentru aceste obliga ii fiscale suplimentare stabilite ca datorate bugetului de stat, sau calculat dobânzi în sum de xxx lei aferente taxei pe valoarea ad ugat i în sum de xxx lei
aferente impozitului pe profit, precum i penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit în
sum de xxx lei i de xxx lei aferente taxei pe valoarea ad ugat , prezentate în anexele nr. 1 i 2 la
raportul de inspec ie par ial .
C. Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei i având în vedere motiva ia societ ii
contestatoare, constat rile organelor de inspec ie fiscal i reglement rile legale în vigoare în
perioada verificat , se re in urm toarele:
Inspec ia fiscal par ial s-a f cut în vederea solu ion rii Adresei D.G.F.P. xxx - Activitatea
de control fiscal- referitoare la rela iile comerciale derulate între SC xxx
i SC xxx în perioada
iulie- octombrie 2004, conform facturilor fiscale cu seria xxx numerele xxx.
În fapt, în data de 06.08.2004 SC xxx a încheiat Contractul de vânzare-cump rare nr. xxx, în
calitate de vânz tor, cu SC xxx, în calitate de cump r tor, a unui num r de 12 vagoane de marf la
un pre de xxx lei/bucat f r TVA, respectiv xxx lei f r TVA.
În acest contract de vânzare-cump rare se prevede obliga ia cump r torului de a achita 10%
din valoarea contractului în 5 zile de la semnarea contractului, sum ce constituie atât avans de plat
a m rfii cât i garan ie pentru respectarea clauzelor contractului, iar restul de plat urma s se achite
în 30 de zile de la semnarea contractului.

Se mai preciza în contractul de vânzare-cump rare respectiv c vânz torul are dreptul de
reten ie a m rfii pân la achitarea integral a pre ului i c facturarea se va face la data semn rii
contractului.
SC xxx a întocmit cump r torului Factura fiscal seria xxx nr. xxx (anexat în copie la dosar)
pentru vânzarea unui num r de 12 vagoane de marf la pre ul de xxx lei/bucat cu o valoare total
de xxx lei, din care tax pe valoarea ad ugat în sum de xxx lei, înscriindu-se pe factur cu mâna
cuvântul ,,proform '', f r a fi înregistrat în jurnalul de vânz ri pentru luna iulie 2004 i în eviden a
contabil a veniturilor.
În data de 11.08.2004 se încheie între cele dou societ i comerciale Actul adi ional nr. 1 la
Contractul de vânzare-cump rare nr. xxx în vederea supliment rii acestui contract cu un num r de
32 vagoane de marf la acela i pre de vânzare pe bucat .
SC xxx întocme te Factura fiscal seria xxx nr. xxx (anexat în copie xerox la dosar) pentru
vânzarea unui num r de 32 vagoane marf cu o valoare total de xxx lei, din care tax pe valoarea
ad ugat în sum de xxx lei, ad ugând i pe aceasta, prin scris cu mâna, cuvântul ,,proform ''.
Nici aceast factur fiscal nu a fost înregistrat în jurnalul de vânz ri întocmit pe luna august
2004 i în eviden a contabil a veniturilor.
SC xxx achit în data de 20.08.2004 suma total de xxx lei pentru care SC xxx emite factura
fiscal seria xxx nr. xxx, pe care men ioneaz ,,factur avans 22 vagoane basculante'' i o
înregistreaz în jurnalul de vânz ri întocmit pentru luna august 2004.
SC xxx mai achit în data de 08.09.2004 suma total de xxx lei pentru care xxx întocme te
factura fiscal seria xxx nr. xxx pe care men ioneaz ,,factur avans vagoane basculante'' pe care o
înregistreaz în jurnalul de vânz ri întocmit pentru luna septembrie 2004.
În luna octombrie 2004 SC xxx întocme te factura fiscal seria xxx nr. xxx reprezentând
contravaloarea a 19 vagoane de marf considerate ca achitate prin avansurile pl tite, men ionate mai
sus, r mânând o diferen neachitat i înscris în factura fiscal în sum total de xxx lei.
În data de 12.10.2004 SC xxx, prin Adresa nr. 776/12.10.2004, anun cump r torul SC xxx c a
hot rât rezilierea contractului de vânzare-cump rare i actul adi ional încheiat pentru diferen a de 25
vagoane de marf , întrucât nu au pl tit contravaloarea acestor vagoane pân la data de 11.09.2004,
conform art. 6 pct. 1 liniu a 2 din Contractul de vânzare-cump rare nr. 114/06.08.2004. Totodat ,
pentru prejudiciul suferit, întocme te i factura fiscal seria xxx nr. xxx în valoare de xxx lei
reprezentând penalit i de întârziere.
Prin adresa men ionat SC xxx f cea cunoscut SC xxx c dore te s continue derularea
vânz rilor celor 3 vagoane de marf cu SC xxx, c reia SC xxx îi vânduse deja 22 vagoane de marf ,
care era interesat s preia i datoriile SC xxx.
SC xxx, prin Adresa nr. xxx, î i d acordul i astfel rela iile comerciale între cele dou
societ i comerciale înceteaz .
Obiectul contesta iei îl constituie stabilirea dac societatea contestatoare datoreaz bugetului
de stat impozitul pe profit i taxa pe valoarea ad ugat colectat din facturile fiscale seria xxx
numerele xxx, care nu au fost înregistrate în eviden a contabil a acesteia fiind considerate
,,proforme'', având în vedere c în contractul de vânzare-cump rare se prevede c facturarea se va
face la data semn rii contractului i c vânz torul are dreptul de reten ie a m rfii pân la achitarea
integral .
În motivarea contesta iei autoarea sus ine c ,,facturile proform nu au fost emise drept facturi
fiscale cu regim special, în în elesul H.G. nr 831/1997, ci ca simple acte care dovedesc un acord de
voin de realizare a unei tranzac ii ulterioare, practic, fiind un antecontract de vânzare-cump rare.''
Aceast sus inere este neîntemeiat având în vedere c facturile proform sunt documente f r
regim special create, a a cum recunoa te i contestatoarea în pagina 2 a contesta iei, de practica
comercial i care au drept scop o preîn elegere contractual referitoare la cantit i, pre uri i
valoarea total a unui eventual contract.
Ele sunt men ionate într-o serie de acte normative, dintre care unele enumerate i în contesta ie
la pagina 2, care stabilesc condi iile i modul de emitere i folosin a acestora.
Ele sunt întocmite de cei prev zu i în respectivele acte normative i con in datele necesare
fiec rei situa ii, au un regim fiscal special i nu genereaz venituri în contabilitatea persoanei
emitente. Emiterea facturilor proform se întâlne te mai des în activitatea vamal i privesc plasarea
bunurilor în regimuri vamale suspensive, precum i scoaterea din aceste regimuri vamale,
opera iunile respective neconstuind un act de vânzare-cump rare a bunurilor.

De asemenea factura proform se mai utilizeaz la opera iunile în lohn i în cazul particip rii
investitorilor str ini cu aport în natur la capitalul social al unei societ i comerciale care se
înfiin eaz .
În drept, art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede la alin. (1) c : ,,Orice
persoan impozabil , înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat , are obliga ia s emit
factur fiscal pentru livr rile de bunuri sau prest rile de servicii efectuate, c tre fiecare beneficiar
[.....].''
De asemenea, H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind
activitatea financiar i contabil i a normelor metodologice privind întocmirea i utilizarea
acestora prevede la art. 1 alin. (2) c : ,,Persoanele juridice i persoanele fizice prev zute la art. 1 din
Legea contabilit ii nr. 82/1991 vor utiliza pentru determinarea veniturilor din activitatea de
exploatare numai facturi tipizate cu regim special, comune pe economie.''
Normele metodologice pentru întocmirea i utilizarea formularelor comune privind activitatea
financiar i contabil , aprobate prin H.G. nr. 831/1997 prevede la art. 1 c : ,,Persoanele juridice i
persoanele fizice prev zute la art. 1 din Legea contabilit ii nr. 82/1991, au obliga ia s organizeze i
s asigure eviden a, gestionarea i corecta utilizare a formularelor cu regim special de înseriere i
numerotare, cum sunt: facturile [......], cu ajutorul c rora se stabilesc volumul de activitate, pl ile i
încas rile efectuate în raport cu bugetul de stat [.......].''
Potrivit acestor prevederi legale înscrierea manual a cuvântului ,,proform '' pe cele dou
facturi fiscale în cauz i utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost create este
contrar legii, gre eal f cut i recunoscut de c tre contestatoare la pagina 6 din contesta ie.
Fa de cele prezentate, se re ine faptul c indiferent de men iunile înscrise manual pe cele
dou facturi fiscale în cauz , emise de societatea contestatoare, acestea î i produc efectul fiscal
prev zut de lege în sensul c sunt documente justificative în baza c rora se înregistreaz venitul i
se colecteaz taxa pe valoarea ad ugat corespunz toare.
În consecin , societatea contestatoare datoreaz bugetului de stat impozitul pe profit i taxa
pe valoarea ad ugat stabilit la inspec ia fiscal , precum i dobânzile i penalit ile de întârziere
aferente, obliga ii fiscale înscrise i în Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr. 1156/18.02.2005,
În ceea ce prive te motivul invocat în contesta ie privind dubla impunere, aceasta s-a produs
datorit interpret rii eronate de c tre SC xxx a modului de întocmire i utilizare a unui document
cu regim special de tip rire, înseriere i numerotare pentru activitatea financiar i contabil ,
respectiv factura fiscal (cod 14.4.10/A).
Spre deosebire de SC xxx, partenerul contractual SC xxx a înregistrat în eviden a sa contabil
facturile fiscale în cauz , fapt ce a condus la realizarea unor influen e de natur fiscal , respectiv
înregistrarea pe cheltuieli deductibile i deducerea taxei pe valoarea ad ugat .
În drept, articolul 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede urm toarele:
,, (1) Corectarea informa iilor înscrise în facturi fiscale sau alte documente legal aprobate se va
efectua astfel:
a) în cazul în care documentul nu a fost transmis c tre beneficiar, acesta se anuleaz i se emite
un nou document;
b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, se emite un nou document care
trebuie s cuprind , pe de o parte, informa iile din documentul ini ial, num rul i data documentului
corectat, valorile cu semnul minus, iar, pe de alt parte, informa iile i valorile corecte. Documentele
respective se vor înregistra în jurnalul de vânz ri, respectiv de cump r ri, i vor fi preluate în
deconturile întocmite de furnizor i, respectiv, de beneficiar, pentru perioada în care a avut loc
corectarea.
( 2) În situa iile prev zute la art. 138, furnizorii de bunuri i/sau prestatorii de servicii trebuie s
emit facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, cu valorile înscrise cu semnul minus când
baza de impozitare se diminueaz sau, dup caz, f r semnul minus, dac baza de impozitare se
majoreaz , care vor fi transmise i beneficiarului. Documentele respective se vor înregistra în
jurnalul de vânz ri, respectiv de cump r ri, i vor fi preluate în deconturile întocmite de furnizor i,
respectiv, de beneficiar, pentru perioada fiscal în care s-a efectuat ajustarea.''
Referitor la impozitul pe profit, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 precizeaz la punctul 13 c : ,,Veniturile sau
cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corecteaz prin ajustarea profitului impozabil al

perioadei fiscale c reia îi apar in. În cazul în care contribuabilul constat c dup depunerea
declara iei anuale un element de venit sau de cheltuial a fost omis ori a fost înregistrat eronat,
contribuabilul este obligat s depun declara ia rectificativ pentru anul fiscal respectiv. Dac în
urma efectu rii acestei corec ii rezult o sum suplimentar de plat a impozitului pe profit, atunci
pentru aceast sum se datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere conform legisla iei în vigoare.''
Deci, pentru desf urarea corect a rela iilor economice între cele dou societ i contractante
trebuia ca SC xxx s înregistreze în eviden a contabil facturile fiscale pe care le-a emis, urmând ca
ulterior s fi emis facturi fiscale în ro u pentru opera iunile comerciale nerealizate. Acest mod de
derulare a raporturilor contractuale între cele dou societ i comerciale este precizat i în raportul de
inspec ie fiscal par ial contestat de societate la pagina 4.
Conform contractului de vânzare - cump rare încheiat, SC xxx a achitat în avans în luna
august 2004 suma de xxx lei pentru care SC xxx a întocmit factura fiscal seria xxx nr. xxx în
valoare total de xxx lei, din care xxx lei tax pe valoarea ad ugat , iar în luna septembrie 2004
suma de xxx lei pentru care s-a întocmit factura fiscal seria xxx nr. xxx în valoare total de xxx lei,
din care xxx lei tax pe valoare ad ugat . Taxa pe valoarea ad ugat din cel dou facturi a fost
înregistrat în jurnalul de vânz ri pe luna august 2004, respectiv în jurnalul de vânz ri pe luna
septembrie 2004.
În luna octombrie 2004 s-au facturat, conform facturii fiscale seria xxx nr. xxx, un num r de 19
vagoane de marf în valoare de xxx lei i tax pe valoarea ad ugat aferent în sum de xxx lei.
Totodat , prin factura fiscal respectiv s-a tornat taxa pe valoarea ad ugat în sum de xxx lei,
reprezentând suma taxei pe valoarea ad ugat din cele dou facturi fiscale emise pentru avansurile
încasate.
În baza acestei facturi societatea contestatoare a înregistrat ca venituri, conform Fi ei contului
7583 ,,Venituri din vânzarea activelor i alte opera ii de capital'' din luna octombrie 2004 valoarea
celor 19 vagoane de marf vândute în sum de xxx lei.
Totodat a înregistrat în jurnalul de vânz ri pe luna octombrie 2004 taxa pe valoarea ad ugat
aferent în sum de xxx lei i a tornat taxa aferent în avans în sum de xxx lei.
Pentru restul de 25 vagoane de marf , din cele 44 contractate, neachitate la termenul stabilit în
contract de c tre cump r torul SC xxx, vânz torul SC xxx a reziliat Contractul de vânzare cump rare nr. xxx începând cu data de 11.10.2004, m sur comunicat cump r torului prin Adresa
nr. xxx i acceptat de acesta prin Adresa de r spuns nr. xxx. Deci contractul respectiv s-a limitat la
vânzarea a 19 vagoane de marf deja achitate, mai pu in o diferen de xxx lei.
Având în vedere c în cele 44 vagoane de marf facturate de contestatoare prin cele dou
facturi fiscale considerate ,,proform '', i în baza c rora a fost impus societatea comercial la plata
impozitului pe profit în sum de xxx lei i tax pe valoare ad ugat în sum de xxx lei, se cuprind
cele 19 vagoane de marf pentru care societatea contestatoare a emis facturi i le-a înregistrat în
eviden a contabil , stabilind obliga ii bugetare aferente, rezult o impunere fiscal dubl pentru 19
vagoane de marf din totalul de 44 .
În consecin , urmeaz s se admit contesta ia pentru impozitul pe profit în sum de xxx i
taxa pe valoarea ad ugat în sum de xxx.
Dobânda aferent impozitului pe profit admis este în sum de xxx, având în vedere c
vânzarea celor 19 vagoane de marf s-a f cut cu factura fiscal seria xxx nr. xxx, termenul de plat
al impozitului pe profit pe trimestrul 4 2004 fiind 25.01.2005. Perioada de calcul: 26.01. 15.02.2005 = 21 zile
Restul dobânzii aferent impozitului pe profit ce se va respinge este de xxx lei.
Penalit ile de întârziere aferente impozitului pe profit admise sunt în sum de xxx iar cele care
se vor respinge sunt în sum de xxx
Dobânda aferent taxei pe valoarea ad ugat admis este de xxx lei iar penalit ile de
întârziere aferente propuse la admitere sunt în sum de xxx lei.
În contesta ia formulat autoarea sus ine c ulterior ,,s-au vândut c tre al i parteneri i restul
vagoanelor marf iar la data întocmirii facturilor fiscale respective s-a colectat TVA i impozit pe
profit. În total au fost vândute toate cele 46 de vagoane de inute'', f r a o sus ine cu documente
justificative.
În Raportul de inspec ie fiscal par ial încheiat în ziua de xxx, la capitolul I- date despre
inspec ia fiscal - se arat c inspectorii fiscali s-au ,,deplasat la sediul social al SC xxx în vederea
efectu rii unei inspec ii fiscale par iale privind analizarea modului de vânzare a unui num r de 46 de

vagoane (din care 44 vagoane marf i 2 vagoane înso ire) de inute de c tre societate în patrimoniul
s u conform Protocolului încheiat cu xxx - lista de inventariere anexat la prezentul raport de
inspec ie fiscal par ial .''
Din capitolul III - Constat ri fiscale- al aceluia i raport de inspec ie fiscal rezult c s-au
stabilit obliga iile fiscale de plat aferente celor 2 facturi fiscale proforme neânregistrate în eviden a
contabil de c tre societatea contestatoare i s-a analizat modul de vânzare i încasare a unui num r
de 19 vagoane de marf c tre SC xxx.
Despre restul vagoanelor se face numai precizarea c pentru 3 vagoane de marf i-au luat
obliga ia s le achizi ioneze SC xxx conform Conven iei nr. 140/27.10.2004 încheiat cu aceasta iar
restul de 24 vagoane au fost vândute c tre SC xxx, f r a se face referiri cu privire la facturarea
vagoanelor vândute, înregistrarea veniturilor în eviden a contabil i colectarea taxei pe valoarea
ad ugat aferent .
Având în vedere c la stabilirea obliga iilor fiscale pentru facturile fiscale proform
neînregistrate de societate în eviden a sa contabil , organele de inspec ie fiscal nu au inut cont c
restul de 25 vagoane marf reziliate din contractul de vânzare cump rare încheiat cu SC xxx s-au
vândut ulterior altor societ i comerciale iar societatea contestatoare nu a regularizat opera iunea
comercial nerealizat prin emiterea unei facturi fiscale în ro u pentru cele 25 vagoane marf , se va
desfiin a Raportul de inspec ie fiscal par ial încheiat în ziua de xxx i Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr. xxx pentru suma contestat de xxx
lei, reprezentând impozit pe profit în sum de xxx lei i tax pe valoarea ad ugat în sum de xxx
lei, i respingerea contesta iei ca neântemeiat pentru accesoriile aferente în sum de xxx lei,
reprezentând dobânzi în sum de xxx lei i penalit i de întârziere în sum de xxx lei aferente
impozitului pe profit, i dobânzi în sum de xxx lei i penalit i de întârziere în sum de xxx lei
aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Urmare acestei desfiin ri, noul organ de inspec ie fiscal urmeaz s analizeze modul de
vânzare a celor 25 vagoane de marf c tre xxx, a factur rii vânz rilor i înregistr rii în eviden a
contabil a societ ii comerciale contestatoare a facturilor fiscale emise c tre cump r tori, precum i
a modului de calcul, înregistrare în eviden i plata la termen a obliga iilor fiscale rezultate.
Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul art. 185 alin. (1), (2) i (3)
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , se
D E C I D E
1. Admiterea contesta iei pentru suma de xxx lei, reprezentând impozit pe profit în sum de
xxx lei, dobânzi aferente în sum de xxx lei, penalit i de întârziere aferente în sum de xxx lei,
tax pe valoarea ad ugat în sum de xxx lei, dobânzi aferente în sum de xxx lei, penalit i de
întârziere aferente în sum de xxx lei. Pentru sumele admise se va anula par ial raportul de
inspec ie fiscal par ial i decizia de impunere pentru obliga iile fiscale suplimetare contestat .
2 .Desfiin area par ial a raportului de inspec ie fiscal par ial i decizia de impunere pentru
obliga iile fiscale suplimetare contestat pentru suma de xxx lei, reprezentând impozit pe profit în
sum de xxx lei i xxx lei tax pe valoarea ad ugat , urmând ca organul de inspec ie fiscal s
analizeze modul de vânzare i a celor 25 vagoane de marf c tre SC xxx i SC xxxconform celor
stabilite în decizie..
3. Respingerea ca neântemeiat a contesta iei pentru suma de xxx lei, dobânzi în sum de xxx
lei i penalit i de întârziere în sum de xxx lei aferente impozitului pe profit i dobânzi în sum de
xxx lei i penalit i de întârziere aferente în sum de xxxx lei aferente taxei pe valoarea ad ugat .

