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DECIZIA nr.42/02.05.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………… 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 

Constan�a a fost sesizat de c�tre administratorul societ��ii 
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Medgidia, str………………, nr……, bl……, 
ap……, jud.Constan�a, cod fiscal …………………, prin adresa înregistrat� 
sub nr…………/02.03.2006 cu privire la reluarea procedurii de 
solu�ionare a contesta�iei formulate de societate �i înregistrat� 
la  D.G.F.P. Constan�a sub nr……………/20.01.2005.  

Solicitarea contestatarei a avut în vedere solu�ia pronun�at� 
de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.Constan�a 
prin Decizia nr………/27.02.2006 prin care s-a dispus suspendarea 
solu�ion�rii contesta�iei formulate împotriva Deciziei de impunere 
nr…………/07.12.2004, privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
inspectia fiscal� prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
06.12.2004 încheiat de organele de control din cadrul SAF - ACF 
Constan�a, pân� la solu�ionarea adresei nr……………/II/17.11.2004 a 
G�rzii Financiare Constan�a transmis� Parchetului de pe lâng� 
judec�toria Medgidia.   

Fa�� de Rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Judec�toria Medgidia 
din data de 15.06.2005 prin care s-a dispus scoaterea de sub 
urm�rire penal� sub aspectul s�vâr�irii infrac�iunilor de: -
evaziune fiscal�, prev�zut� de art.11, alin.1, lit.c) din Legea 
nr.87/1994; - fals intelectual, prev�zut� de dispozi�ia art.37 din 
Legea nr.82/1991 raportat la art.289 Cod penal �i – uz de fals 
prev�zut� de art.291 Cod penal, deoarece lipse�te unul din 
elementele constitutive ale acestei infrac�iuni, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a urmeaz� s� 
analizeze pe fond contesta�ia petentei.  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile bugetare 
stabilite de organele de control prin Raportul de inspec�ie 
fiscal� din data de 06.12.2004, în sum� total� de ……………… lei, 
reprezentând: 

�  …………… lei- impozit pe profit; 
� .... lei– dobânzi întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
� ..... lei – penalit��i întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
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�  ...... lei – TVA; 
�  ...... lei - dobânzi întârziere aferente TVA; 
�  ...... lei - penalit��i întârziere aferente TVA. 
 
Contesta�ia este semnat�, poart� �tampila persoanei juridice 

contestatoare, respectându-se astfel dispozi�iile art.176(1) 
lit.e) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�.  

Termenul de depunere a contesta�iei a fost stabilit prin 
decizia civil� nr………/CA/19.01.2006 a Cur�ii de Apel Constan�a care 
a anulat Decizia nr………/14.02.2005 emis� de D.G.F.P. Constan�a, 
fiind astfel îndeplinit� dispozi�ia art.177(1) din ordonan��.  

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile privind 
reluarea procedurii de solu�ionare prevazute la art.184 alin.(3)   
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a are 
competen�a s� analizeze pe fond dosarul cauzei �i s� pronun�e 
solu�ia legal�. 

 
I.Prin contesta�ia înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de 

Control Fiscal Constan�a sub nr………/11.01.2005, S.C. CONSTANTA 
S.R.L. contest� Decizia de impunere nr…………/07.12.2004 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�. 

Suma contestat� are valoarea total� de …………… lei lei �i este 
compus� din urm�toarele debite: 

�  …………… lei- impozit pe profit; 
� ..... lei– dobânzi întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
� ...... lei – penalit��i întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
�  ...... lei – TVA; 
�  ...... lei - dobânzi întârziere aferente TVA; 
�  ...... lei - penalit��i întârziere aferente TVA. 
În sus�inerea contesta�iei formulate împotriva actului emis 

de reprezentan�i ai S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal 
Constan�a, S.C. CONSTANTA S.R.L. CONSTAN�A precizeaz� c� actele 
normative invocate de organele de control la întocmirea deciziei, 
respectiv Legea nr.414/2002 �i Legea 345/2002,  sunt abrogate. 

În aceste condi�ii emiterea unei decizii nu poate fi decât 
lovit� de nulitate. 

Fa�� de constat�rile organului de control potrivit c�rora 
societatea de�ine documente de aprovizionare fictive de la 
societ��i fictive, petenta argumenteaz�: 

� activitatea de aprovizionare este efectuat� de persoane 
desemnate, care au cump�rat �i au prezentat la sediul societ��ii 
facturile pentru marf� �i care nu sunt în m�sur� s� verifice 
legalitatea documentelor emise de societ��ile furnizoare. Astfel, 
nu rezult� de nic�ieri inten�ia de a p�gubi bugetul de stat de 
plata sumelor cuvenite, cu titlu de impozite; 
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� verificarea legalit��ii în discu�ie nu este de competen�a 
petentei, aceasta desf��urând o activitate în care regula este a 
bunei credin�e în rela�iile cu ceilal�i. 

Avînd în vedere argumentele invocate, prin contesta�ia 
formulat�, S.C. CONSTANTA SRL solicit� anularea Deciziei de 
impunere nr…………/07.12.2004 ca fiind nelegal� �i netemeinic�. 

 
II. Decizia de impunere nr…………/07.12.2004, privind obliga�iile 

fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, în sarcina SC 
CONSTANTA SRL, a fost emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� din data de 06.12.2004 întocmit de organe de control din 
cadrul SAF - Activitatea de Control Fiscal. 

În vederea solu�ion�rii Adresei nr…………/IL/17.11.2004 transmis� 
de Autoritatea Na�ional� de Control, Garda Financiar� - Sec�ia 
Ialomi�a, inspectori din cadrul SAF - Activitatea de Control 
Fiscal Constan�a au efectuat o inspec�ie fiscal�  la SC. CONSTANTA 
SRL. 

Prin Raportul de Inspec�ie Fiscal� încheiat la data de 
06.12.2004, reprezentan�i din cadrul S.A.F. - Activitatea de 
Control Fiscal Constan�a au stabilit urm�toarele: 

-Controlul a cuprins perioada ianuarie 2003-decembrie 2003 si 
a fost declan�at urmare adresei nr…………/IL/17.11.2004 a  
Autorita�ii Na�ionale de Control, Garda Financiar� - Sec�ia 
Ialomi�a care a solicitat verificarea SC CONSTANTA SRL pentru a se 
stabili suma exact� cu care a fost prejudiciat bugetul de stat de 
c�tre societate ca urmare a unor aprovizion�ri nereale de la 
societ��i fictive, pe baz� de documente de aprovizionare fictive, 
a unor  “pale�i din lemn”. 

-SC. CONSTANTA SRL s-a aprovizionat cu ………… buc��i pale�i din 
lemn în valoare total� de …………… lei, din care TVA deductibil� în 
sum� de ………… lei, de la urm�toarele societ��i din Bucure�ti:SC 
J…………… SRL, SC F…………… SRL, SC S…………… SRL, SC A…………… SRL, SC V…………… 
IMPEX SRL, SC. V……………… SRL, SC. R…………… SRL, SC. M………… SRL �i SC. 
M…………… SRL. 

-Cu Adresa nr…………/II/11.06.2004, Garda Financiar� Ialomi�a a 
solicitat G�rzii Financiare Bucure�ti s� verifice realitatea 
tranzac�iilor, a legalit��ii documentelor de aprivizionare �i a 
furnizorilor. 

-Potrivit adresei nr…………/16.07.2004 emis� de Garda Financiar� 
- Comisariatul Regional Bucure�ti înregistrat� la Garda Financiar� 
- sec�ia Ialomi�a sub nr…………/IL/27.04.2004 rezult� c� societ��ile 
furnizoare de pale�i de lemn de la care SC CONSTANTA SRL s-a 
aprovizionat nu func�ioneaz� la sediul social declarat �i nici nu 
au avut rela�ii comerciale cu aceasta. 

-Ca urmare a aprovizion�rilor nereale, de la societ��i 
fictive, SC. CONSTANTA SRL, a diminuat impozitele �i taxele 
cuvenite bugetului de stat, astfel: 

 
1.Impozitul pe profit. 
Conform cap.II, art.9,pct.7, lit.j) din Legea 414/2002 sunt 

considerate “cheltuieli nedeductibile, cheltuieli înregistrate în 
contabilitate care nu au la baz� un document justificativ potrivit 
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Legii contabilit��ii nr.82/1991, republicat� cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, prin care s� se fac� dovada efectuarii 
opera�iunii”. 

Aprovizionarea  cu pale�i din lemn s-a efectuat pe baza de 
documente, care nu întrunesc calitatea de documente justificative, 
astfel SC CONSTANTA SRL Medegidia a diminuat profitul impozabil 
realizat în perioada februarie 2003-noiembrie 2003 cu suma de 
…………… lei, c�reia îi corespunde un impozit pe profit de …………… lei 
neeviden�iat �i nevirat la bugetul de stat. 

Pentru nevirarea în termenul legal la bugetul de stat a 
impozitului pe profit în sum� de …………… lei s-au calculat dobânzi 
de întârziere, în sum� de …………… lei, în conformitate cu 
prevederile art.12 �i art.13 din OG nr.61/2002 �i art.114 �i 
art.115 din OG nr.92/2003 republicat�, coroborate cu prevederile 
HG nr.1513/2002. 

În conformitate cu prevederile art.14(1) din OG nr.61/2002 �i 
art.120, alin.(1) din OG nr.92/2003 republicat� s-au aplicat 
penalit��i în sum� total� de ……………  lei. 

 
2.TVA. 
   
În condi�iile prezentate, organul de control a stabilit c� 

S.C. CONSTANTA S.R.L. nu îndepline�te condi�iile legale de 
deductibilitate a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturile 
emise de societ��ile în discu�ie, respectiv art.24, pct.1, lit.a) 
din Legea 345/2002 republicat� privind TVA. 

Taxa pe valoarea ad�ugat� constituit� în timpul controlului în 
sum� de …………… lei, reprezint� diferen�� de tax� pe valoarea 
ad�ugat� datorat� bugetului de stat. 

Pentru nerespectarea termenului de plat� a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în temeiul art.12, art.13 �i art.14(1) din O.G. 
nr.61/2002 republicat�, art.114(1), art.115 �i art.120(1) din O.G. 
nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal�, au fost 
calculate dobânzi în sum� de …………… lei �i penalit��i de întârziere 
aferente în sum� de …………… lei.      

 
 
    III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
având în vedere  sus�inerile contestatarei �i prevederile actelor 
normative în vigoare, au rezultat urm�toarele: 
 

Termenul de solu�ionare a fost întrerupt prin adresa 
nr..../14.03.2006 transmisa c�tre Parchetul de plâng� Judec�toria 
Constan�a, �i adresele nr..... din 31.03.2006 �i nr..... din 
11.04.2006, transmise c�tre Parchetul de pe lâng� Judec�toria 
Medgidia. 

 
În fapt, din documentele existente la dosar se re�ine c� 

societatea CONSTANTA SRL din Medgidia s-a aprovizionat în  
perioada ianuarie-decembrie 2003 cu ………… buc��i pale�i din lemn  
de la societ��ile J……………… SRL, F……………… SRL, S……………… SRL, A……………… 
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SRL, V……………… SRL, V……………… SRL, R……………… SRL, M…………… SRL �i S.C. 
M……………… SRL în baza  unor facturi fiscale. 

În urma verific�rii întreprinse de organele G�rzii Financiare 
Sec�ia Ialomi�a, s-a constatat c� firmele de mai sus, nu 
func�ioneaz� la sediul social declarat �i nici nu au avut rela�ii 
comerciale cu S.C. CONSTANTA SRL. 

Potrivit adresei nr……………/16.07.2004, Garda Financiar� 
Bucure�ti, men�ioneaz� c� pe m�sur� ce vor ap�rea noi elemente 
privind societ��ile comerciale sau facturile în cauz� �i imediat 
ce va primi r�spunsurile de la institu�iile abilitate (Oficiul 
Registrului Comer�ului; Administra�iile Finan�elor Publice; 
Serviciul de Eviden�a Informatizat� a Persoanei; Poli�ia de 
Frontier� �i Diverta Media Retail), va comunica progresele 
înregistrate în evolu�ia cauzei, ca �i despre înaintarea acesteia 
Parchetelor de pe lâng� Judec�toriile sectoarelor abilitate 
conform legii. 

Drept urmare, s-a solicitat organelor fiscale stabilirea 
obliga�iilor cuvenite bugetului de stat de c�tre societatea 
CONSTANTA SRL. 

În consecin��, au fost recalculate taxa pe valoarea ad�ugat� 
�i impozitul pe profit, considerându-se nedeductibile T.V.A. �i 
cheltuielile cu bunurile aprovizionate cu aceaste facturi fiscale, 
în temeiul prevederilor art.24 (1) lit.a) din Legea nr.345/2002 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i art.9 alin.(7) lit.j) din 
Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit.   

Petenta contest� aceast� m�sur� considerând-o ca fiind 
nelegal�, pe motiv c� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� �i a 
cheltuielilor s-a efectuat în baza unor facturi fiscale emise de 
societ��ile furnizoare f�r� s� rezulte de nic�ieri inten�ia de a 
p�gubi bugetul de stat cu sumele cuvenite, cu titlu de impozit. De 
asemenea, sus�ine c� a încheiat actul juridic fiind de bun� 
credin��, neputând verifica prin mijloace obi�nuite legalitatea 
facturilor. 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� societatea CONSTANTA SRL 

are drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� �i a 
cheltuielilor cu bunurile aprovizionate cu facturi fiscale emise 
de firme inexistente. 

 
În drept, în privin�a regimului deducerilor taxei pe valoarea 

ad�ugat�, în Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, 
la 24 alin.(1) lit.a) se precizeaz�: 

 “Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma taxei 
cu urm�toarele documente: pentru deducerea prev�zut� la art.22 
alin.(5) lit.a), cu facturi fiscale sau alte documente legal 
aprobate, emise pe numele s�u, de c�tre persoane impozabile 
înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�”. 

 Astfel, pentru a-�i exercita dreptul de deducere a TVA, S.C. 
CONSTANTA SRL are obliga�ia s� justifice suma taxei cu facturi 
fiscale legal legal aprobate, emise pe numele s�u de c�tre 
persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de TVA. 
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În ce prive�te impozitul pe profit în legisla�ia în materie,  

respectiv Legea nr.414/2002 în vigoare începând cu data de 
01.07.2002, art.9 alin.(7) lit.j), se prevede: 

 
“cheltuielile nedeductibile sunt: cheltuielile înregistrate în 

contabilitate care nu au la baz� un document justificativ, 
potrivit Legii contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin care s� se fac� 
dovada efectu�rii opera�iunii”.   
  Mai mult, art.6 din HG nr.831/1997, prevede c�: 
“procurarea �i utilizarea formularelor tipizate cu regim special de 
înscriere �i numerotare din alte surse decât cele prev�zute în 
respectiva hot�râre sunt interzise. Opera�iunile consemnate în 
aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate”. 

Fa�� de prevederile legale de mai sus, opera�iunile consemnate 
în facturi care nu îndeplinesc condi�iile legale nu pot fi 
înregistrate în contabilitate, deci nu sunt deductibile. 

 
În spe��, din verific�rile efectuate reiese c� societatea a 

justificat taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� �i cheltuielile 
deductibile cu facturi fiscale emise pe numele s�u dar care nu 
apar�ineau regimului special al societ��ilor furnizoare, emitente 
ale facturilor fiscale în discu�ie.   

Aceste facturi sunt susceptibile de a nu îndeplini condi�iile 
de documente justificative, conform prevederilor Legii 
contabilit��ii nr.82/1991 �i implicit pe acelea de documente legal 
aprobate în accep�iunea art.24 (1), lit.a) din Legea nr.345/2002 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i Legea 414/2002 la art.9, 
alin(7) lit.j. 

Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
06.12.2004 organele de inspec�ie fiscal� din cadrul SAF - ACF 
Constan�a sus�in c� facturile fiscale sunt false, �i c� nu sunt 
îndeplinite cerin�ele impuse prin actele normative mai sus 
men�ionate pentru deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� �i a 
cheltuielilor cu bunurile înscrise în ele, facturile în spe�� 
nefiind documente justificative întocmite conform legii de c�tre 
persoane impozabile, înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�. 

Aceste sus�ineri nu sunt îns� probate cu documente doveditoare 
ale situa�iei de fapt, emise de institu�iile abilitate (Oficiul 
Registrului Comer�ului, Administra�iile Finan�elor Publice) �i de 
societ��ile comerciale împuternicite de Imprimeria Na�ional� 
pentru distribuirea documentelor cu regim special.   
  Astfel, m�sura de recalculare a taxei pe valoarea ad�ugat� �i 
a impozitului pe profit datorate bugetului, de c�tre organul de 
control nu este suficient argumentat�, drept pentru care, organul 
de solu�ionare nu se poate pronun�a asupra legalit��ii acesteia. 
  Având în vedere aspectele prezentate, pe cale de consecin��, 
DGFP Constan�a prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, va decide 
desfiin�area Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
06.12.2004 �i a Deciziei de impunere nr………… din data de 06.12.2004 
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încheiate de SAF - ACF Constan�a, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal� s� procedeze la o nou� verificare în conformitate cu cele 
re�inute prin prezenta decizie. 
   

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.180 �i 186 
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, se 

 
 
                    DECIDE: 

 
Desfiin�area Raportului de inspec�ie fiscal�  din data de 

06.12.2004 �i a Deciziei de impunere nr…………  din 06.12.2006 
încheiate de SAF - ACF Constan�a  pentru suma de …………… lei, 
reprezentând: 

�  …………… lei- impozit pe profit; 
� .... lei– dobânzi întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
� ..... lei – penalit��i întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
�  ..... lei – TVA; 
�  ..... lei - dobânzi întârziere aferente TVA; 
�  ..... lei - penalit��i întârziere aferente TVA. 
 
Urmare celor de mai sus, în termen de 30 zile de la data 

primirii prezentei, se va întocmi un nou raport de inspec�ie 
fiscal� �i implicit a unei noi decizii de impunere aferente, de 
c�tre o alt� echip� de control, iar rezultatul se va transmite �i 
Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.Constan�a.     

 
În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.2 din Ordonan�a 

Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este definitiv� în 
sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� la 
Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data primirii 
prezentei, în temeiul art.188 alin.2 din acela�i act normativ, 
coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004 .  
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