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D E C I Z I A  nr. 2852/63/13.09.2013 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL înregistrat� la Direc�ia General� 

a Finan�elor Publice Cara�-Severin sub nr.X/25.06.2013  
 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara, a fost sesizat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� - Serviciul 
Inspec�ie Fiscal� 1 prin adresa nr.X/03.07.2013, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin 
sub nr. X/08.07.2013, asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL cu sediul în X, str. X, nr. 
X, jud. X. 

 
SC X SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 

stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X/30.04.2013 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. X/30.04.2013 pentru suma de total� de X lei reprezentând: 
        - X lei -  impozit pe profit suplimentar de plat�; 
        - X lei -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit  
                      suplimentar de plat�; 
        - X lei -   penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar de  
                       plat�; 
        - X lei -   taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
       -  X lei -   dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
                       suplimentar de plat�; 
       -  X lei -   penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
                       suplimentar de plat�. 
 

De asemenea, SC X SRL contest� Dispozi�ia nr.X/30.04.2013 privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, Decizia nr.X/22.05.2013 de instituire a m�surilor 
asiguratorii emise de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Serviciului de Inspec�ie 
Fiscal� nr.1, precum �i Procesul verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile 
nr.X/06.06.2013, emis de Administra�ia Finan�elor Publice Caransebe�. 

 
Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) lit.a) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin 
Serviciul  Solu�ionare Contesta�ii, este legal învestit� cu solu�ionarea contesta�iei. 
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I. Prin contesta�ia formulat� SC X SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de impunere 

privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/30.04.2013 emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, Dispozi�iei nr.X/30.04.2013 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, Deciziei nr.X/22.05.2013 de 
instituire a m�surilor asiguratorii �i Procesului verbal de sechestru asigurator pentru 
bunuri mobile nr.X/06.06.2013 solicitând admiterea în totalitate a contesta�iei �i anularea 
actelor administrative fiscale atacate ca fiind nereale �i netemeinice. 

Contestatoarea arat� c�, în perioada iunie 2012 - februarie 2013, s-a desf��urat un 
control efectuat de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, fiind vizat� perioada 01.07.2009-
31.12.2011. Urmare a finaliz�rii controlului au fost întocmite actele administrativ fiscale a 
c�ror desfiin�are contestatoarea o solicit� ca fiind netemeinice �i nefondate. 

SC X SRL arat� c� în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013 se fac 
urm�toarele constat�ri: 

1. Impozitul pe profit. 
Contestatoarea arat� c�, organele de inspec�ie fiscal� au consemnat c�: 
-  în trim I 2011 societatea prime�te de la SC X facturile nr.X, X �i X/07.01.2011 în 

valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizi�ia de 3 stilouri, 
butoni, etui etc., înregistrând pe cheltuieli suma de X lei tratându-le din punct de vedere 
fiscal ca �i cheltuial� deductibil� pentru determinarea profitului impozabil. Organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.21.alin.(1) din Codul 
Fiscal. Prin urmare cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� nedeductibil� la 
calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit.  

- în trim IV 2011, luna decembrie, societatea prime�te de la SC X SRL factura nr. 
X/23.12.2011 în valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând 
achizi�ia a X kg îmbr�c�minte uzat�,  înregistrând pe cheltuieli suma de X lei tratandu-le 
din punct de vedere fiscal ca �i cheltuial� deductibil� pentru determinarea profitului 
impozabil. Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art.21.alin.(1) din Codul Fiscal. Prin urmare cheltuielile în sum� de X lei reprezint� 
cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

De asemenea, contestatoarea arat� c�, se constat� c�, pe perioada 01.07.2011 - 
03.10.2011, SC X SRL a emis c�tre SC X SRL un num�r de 9 facturi fiscale cu TVA. Pe 
parcursul derul�rii inspec�iei fiscale, echipa de inspec�ie a solicitat un control încruci�at 
sub nr.X/16.08.2012 de la D.G.F.P. Cara�-Severin.  

Conform r�spunsului primit nr.X/25.01.2013 rezult� ca SC X SRL, în perioada 
11.06.2009-03.10.2011, a fost inactiv�. Societatea a fost declarata inactiv� ca urmare a 
nedepunerii de declara�ii fiscale conform OMFP nr. 1167/29.05.2009 în data de 
11.06.2009, fiind anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA în data de 01.07.2009 �i a 
fost reactivata �i reînregistrat� ca pl�titor de TVA în data de 03.10.2011, conform OMFP 
nr. 3144/16.09.2011, a�a cum rezult� din Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i. Ca 
urmare a celor de mai sus s-au constatat aspecte de natura fiscal� care influen�eaz� 
calculul profitului societ��ii �i implicit a impozitului pe profit. Totalul tranzac�iilor efectuate 
de societatea verificat� cu contribuabilul inactiv este în sum� total� de X lei din care baza 
impozabil� în sum� de X lei �i TVA în sum� de X lei. Achizi�iile efectuate constau în 
material de umputur� �i zgur� concasat� înregistrate de societate ca marf�, în contul 371 
- M�rfuri, ulterior fiind desc�rcate din gestiune în urma vânz�rii prin înregistrarea lor în 
contul 607- Cheltuieli privind m�rfurile. 

De asemenea, contestatoarea arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au invocat 
art.11 alin.(1^2) �i art.21 alin.(4) lit.r) din Codul Fiscal �i prin urmare cheltuielile în sum� 
de X lei reprezint� cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a 
impozitului pe profit. Astfel, pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� total� de X lei, 
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organele de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi �i major�rile de întârziere în conformitate 
cu prevederile art.120 alin.(1) �i alin.(7) din O.G. nr.92/2003 de la data scaden�ei �i pân� 
la data de 25.03.2013, în sum� total� de X lei. 

Totodat�, au fost calculate �i penalit��i de întârziere prin aplicarea cotei de 15% 
asupra sumei de X lei, în conformitate cu prevederile art.120^1 alin.(1) �i alin.(2) din O.G. 
nr.92/2003, în sum� total� de X lei. 

 
2. Taxa pe valoarea ad�ugat�-lunar. 
Contestatoarea arat� c�, pe perioada în care SC X SRL a fost inactiv� respectiv, 

01.07.2009-03.10.2011 aceasta a emis c�tre SC X SRL un num�r de 9 facturi fiscale cu 
TVA. Totalul tranzac�iilor efectuate de societatea verificat� cu contribuabilul inactiv sunt în 
sum� total� de X lei din care baza impozabil� în sum� de X lei �i TVA în sum� de X lei. 
Conform art.11, alin.(1^2) din Codul Fiscal, societatea SC X SRL nu are dreptul de 
deducere asupra TVA în sum� de X lei. 
 

3. Dobânzi / Major�ri de întarziere - Taxa pe valoarea adaugat� - lunar 
Contestatoarea arat� c�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� a inten�ionat 

�i achizi�ionarea unui buldozer (factura X/20.05.2011) �i a unei sta�ii de betoane (factura 
nr. X/30.07.2011) fiind primite 2 facturi de avans, ulterior opera�iunile fiind anulate, prin 
stornarea facturilor de avans. La momentul primirii facturilor de avans SC X SRL a dedus 
TVA în suma total� de X lei (X lei + X lei) iar, la momentul stornarii avansurilor a 
regularizat taxa dedus�. Prin urmare, avansurile facturate �i ulterior stornate nu au avut la 
baz� bunuri care s� fie efectiv livrate. Astfel, au fost încalcate prevederile art.145 alin.(1) 
din Codul Fiscal, iar exigibilitatea taxei are loc, conform art. 134^2, alin.(2), lit.b) la data 
încasarii avansului (de c�tre furnizor) - avansurile reprezint� plata par�ial� sau integral� a 
contravalorii bunurilor �i serviciilor, efectuate înainte de data livr�rii sau prest�rii serviciilor 
�i coroborat cu prevederile art.146, alin.(1), lit.a) care prevede exercitare a dreptului de 
deducere a taxei aferente bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor 
care i-au fost sau urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul sau. Pentru TVA dedus� de 
societate în suma de X lei reprezentând avansurile pentru utilaje, avansuri stornate 
integral ulterior, organele de inspec�ie fiscal� au calculat majorari/dobânzi de întarziere de 
la data deducerii taxei �i pân� la data storn�rii acesteia. 

Pentru TVA dedus� de societate în sum� de X lei organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat major�ri/dobânzi de întârziere. 

În perioada verificat� se constat� c� societatea înregistreaz� TVA deductibil� 
aferent� unor facturi de avans emise de diver�i furnizori, �i anume: SC X SRL (SC X 
SRL), SC X SRL, SC X SRL �i SC X SRL. Facturile primite reprezint� avansuri care 
ulterior au fost stornate integral, nefiind concretizate în livr�ri de bunuri sau execut�ri de 
lucr�ri.   

Mai mult, avansurile facturate nu au avut la baz� plata par�ial� sau integral� a 
contravalorii bunurilor �i serviciilor efectuate înainte de data livr�rii sau prest�rii serviciilor. 
Pentru diferen�a de TVA în suma total� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� au procedat 
la calculul dobânzilor si major�rilor de întârziere în conformitate cu prevederile art.120 
alin.(1) �i alin.(7) din OG nr.92/2003 de la data scaden�ei �i pân� la data de 25.03.2013, 
în suma total� de X lei. 
 

4. Penalitate de întarziere-Taxa pe valoarea ad�ugat� -lunar 
Contestatoarea arat� c�, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la calculul 

penalit��ilor de întârziere prin aplicarea cotei de 15% asupra sumei de X lei - obliga�ie 
fiscal� principal� r�mas� nestins�, în conformitate cu prevederile art. 120^1 alin.(1) �i 
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alin.(2) lit.c) din O.G.nr.92/2003. Nivelul penalit��ii de întârziere aferent� diferen�ei de TVA 
este în sum� de X lei. 
 

Contestatoarea arat� c�, în urma verific�rii, organele de inspec�ie au stabilit în 
sarcina sa  obliga�ii fiscale de natura taxei pe valoarea ad�ugat� �i a impozitului pe profit 
în sum� total� de X lei, dupa cum urmeaz�: 
 -  diferen�a de plat� de taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei; 
 - major�ri/dobânzi de întârziere aferente diferen�ei de  TVA în sum� de X lei; 
 - penalit��i de întârziere aferente diferen�ei de TVA în sum� de X lei; 
 -  diferen�a de plat� de impozit pe profit în sum� de X lei; 
 - major�ri/dobânzi de întârziere aferente diferentei de impozit pe profit în sum� de X   lei; 
 - penalit��i de întârziere aferente diferentei de impozit pe profit în sum� de X lei. 

 
SC X SRL fa�� de cele re�inute în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X/30.04.2013, în 

baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere nr. X/30.04.2013, Decizia nr.X/22.05.2013 de 
instituire a m�surilor asigur�torii �i Dispozi�ia nr. X /30.04.2013 privind m�surile stabilite 
de organele de inspec�ie fiscal�, învedereaz� urm�toarele aspecte de netemeinicie: 

1. În ce prive�te rela�ia contractual� dintre SC X SRL �i SC X SRL - achizi�ionarea 
de îmbr�c�minte uzat� - organul de control a apreciat c� factura emis� de c�tre X nu 
poate fi considerat� cheltuial� deductibil� �i nici nu d� dreptul la deducerea de TVA. 
Aceasta apreciere a fost justificat� prin aceea c� suma achitat� nu reprezent� o cheltuial� 
efectuat� în scopul realiz�rii de venituri impozabile, respectiv opera�iuni taxabile. 
Contestatoarea arat� c�, îmbr�c�mintea uzat� a fost destinat� (�i folosit�) utiliz�rii în 
cadrul atelierului de repara�ii ca �i cârpe de �ters, a�adar cheltuiala era efectuat� în 
scopul realiz�rii de venituri impozabile, respectiv pentru opera�iuni taxabile. 

De asemenea arat�, c� o situa�ie similar� se reg�se�te �i în cazul rela�iei 
contractuale dintre SC X SRL �i SC X SRL- bunurile achizi�ionate s-au folosit, o parte în 
cadrul societ��ii ca �i rechizite necesare realiz�rii obiectului de activitate, iar o parte pentru 
popularizarea societ��ii, având în vederea c� acestea au fost particularizate, prin 
inscrip�ionarea cu datele societ��ii (art. 21 alin.(2) lit.d) Codul fiscal). Excep�ie f�când 
pozi�ia 1 din factura nr.X/17.01.2011, respectiv butoni care nu au leg�tur� cu obiectul de 
activitate al SC X SRL. 

 Astfel, contestatoarea consider� c� valoarea f�r� TVA în sum� de X nu 
influen�eaz� impozitul pe profit, calculat pentru trimestrul I 2011, iar TVA aferent� în sum� 
de X lei, diminueaz� suma de rambursat. Totodat�, contestatoarea sus�ine c�, 
managementul societ��ii, cade exclusiv în sarcina administratorului, organul de control nu 
poate lua decizii privind modul în care sunt cheltuite fondurile societ��ii. 

 
Referitor la achizi�ionarea de ap� Borsec de la SC X SRL, contestatoarea sus�ine 

c� societatea se încadra în ipoteza prev�zut� la art.21, alin.(2), lit. b), din Codul fiscal, 
reprezentând o cheltuiala efectuat� pentru protec�ia angaja�ilor, putându-se  observa cu 
u�urin�� perioada în care au fost f�cute achizi�iile respective, perioada care a presupus 
temperaturi ridicate, implicând necesitatea protej�rii angaja�ilor (chiar prin m�suri impuse 
de lege-OUG nr. 99/2000) inclusiv prin asigurarea de apa mineral�. 

 
În ceea ce prive�te rela�ia contractual� dintre SC X SRL �i SC x SRL, organul de 

control fiscal a apreciat c� în mod gre�it a înregistrat drept cheltuieli deductibile sumele 
achitate c�tre aceasta �i, de asemenea, c� în mod gre�it a exercitat dreptul de deducere 
a TVA aferent� facturilor de achizi�ie zgura concasat� �i material de umplutur�. Pentru a 
aprecia astfel, organul de control a re�inut c� în perioada 11.06.2009 - 03.10.2011 SC X 
SRL a fost inactiv�, fiind declarat� astfel prin OMFP nr. 1167/29.05.2009 (�i reactivat� 
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ulterior, începând cu data de 03.10.2011). În consecin��, pentru un num�r de nou� facturi 
emise de c�tre X în perioada în care a fost considerat� inactiv� s-a apreciat c� nu puteau 
reprezenta cheltuial� deductibil� �i, de asemenea, c� nu putea fi exercitat dreptul de 
deducere a TVA. Aceste constat�ri au avut drept consecin�� stabilirea unui impozit 
suplimentar de X lei �i a unei obliga�ii suplimentare de plat� a TVA de X lei, la care s-au 
calculat dobânzi/major�ri de întarziere precum �i penalit��i de întârziere. 

Contestatoarea sus�ine c�, aprecierea organului de control este gre�it�, având la 
baz� o interpretare eronata a regulilor de aplicare a legii în timp. Astfel, la data emiterii 
OMFP 1167/29.05.2009, prin care X a fost declarat� inactiv�, erau în vigoare art.3 si 4 ale 
OMFP 819/2008 în forma ini�ial�. Acestea prevedeau: "Art. 3 Declararea contribuabililor 
inactivi se face cu data public�rii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� pentru aprobarea Listei 
contribuabililor declara�i inactivi. - Art. 4 La publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a unui ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� pentru 
aprobarea Listei contribuabililor declara�i inactivi, cu aceea�i dat� se anuleaz�, din oficiu, 
înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse în list�." 
Litera B, punct 7 prevede c� proiectul de ordin al pre�edintelui ANAF, pentru aprobarea 
listei contribuabililor declara�i inactivi, se public� pe pagina de internet www.anaf.ro . 
Textele citate au fost modificate prin OMFP 2258/05.08.2010, stabilindu-se c� ordinul de 
aprobare a listei contribuabililor inactivi intr� în vigoare la momentul afi��rii sale. 

 Articolul 11 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnic� 
legislativ� pentru elaborarea actelor normative, prevede (actualizat� pân� la data de 18 
martie 2011): 

"(1) În vederea intr�rii lor în vigoare, legile �i celelalte acte normative adoptate de 
Parlament, hot�rârile �i ordonan�ele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele 
normative ale autorit��ilor administrative autonome, precum �i ordinele, instruc�iunile �i 
alte acte normative emise de conduc�torii organelor administra�iei publice centrale de 
specialitate se public� în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   (2) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României: 
    a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii; 
    b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum �i cele cu caracter individual, emise 
de autorit��ile administrative autonome �i de organele administra�iei publice centrale de 
specialitate. 
[...] 
   (5) Celelalte acte normative se public� dup� ce au fost semnate de emitent." 

Din site-ul www.monitoruloficial.ro, sec�iunea www.expert-monitor.ro �i 
www.legisplus.eu rezult� c� ordinul pre�edintelui ANAF nr. 1167/2009 nu a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României. 

 
Contestatoarea sus�ine c� în situa�ia de fa�� are O.M.F.P. nr.819/2008 ca lege 

veche, are O.M.F.P. nr.2258/05.08.2010 (modific�rile aduse de acesta) ca lege nou�, �i la 
acestea raporteaz� OMFP 1167/29.05.2009 ca fapt ale c�rui efecte trebuie stabilite. 
Astfel, OMFP 1167/29.05.2009 a fost emis sub imperiul legii vechi (OMFP 819/2008), fiind 
un fapt trecut, fa�� de legea nou� (OMFP 2258/2010). Ori, potrivit OMFP 819/2008 (legea 
veche), ordinul prin care X a fost declarata inactiv� nu putea produce niciun efect din 
moment ce nu a fost îndeplinit� cerin�a public�rii în Monitorul Oficial.  

Prin urmare, înl�turarea ulterioar� a acestei cerin�e r�mâne irelevant�. Legea 
noua, suprimând (sau înlocuind) o condi�ie prev�zut� în legea veche, nu poate s� dea 
efecte actelor emise anterior intr�rii sale în vigoare. A�adar, nerespectând condi�iile 
impuse de reglementarea în vigoare la momentul emiterii sale, OMFP 1167/29.05.2009 
nu poate fi privit ca producând efecte. 
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SC X SRL sus�ine c�, nu poate fi pretins subiectelor de drept (contribuabililor) s� 
observe (s� respecte) un act care, potrivit legii în vigoare la momentul emiterii sale, nu 
putea produce efecte, �i aceasta în considerarea unei modific�ri legislative ulterioare. Nu 
numai c� nu ar corespunde necesita�ii asigur�rii stabilit��ii circuitului civil (introducând 
nesiguran�a modific�rilor legislative ulterioare) �i ideii de echitate (înl�turând previziunile 
legitime ale subiectelor de drept, bazate pe legea în vigoare) care trebuie s� guverneze 
dreptul, dar ar echivala cu a cere subiectelor de drept s� nesocoteasc� legea în vigoare 
pentru eventualitatea apari�iei unei noi reglement�ri. 

Concluzionând, contestatorea arat� c� principiul neretroactivitatii legii (ridicat la 
rangul de principiu constitu�ional prin consacrarea sa în art.15, alin.(2) din Constitu�ia 
României - impunandu-se, astfel, chiar �i legiuitorului), împiedic� atribuirea unor efecte de 
c�tre legea nou� pentru fapte (acte) încheiate anterior �i care nu puteau produce acele 
efecte potrivit legii în vigoare la momentul producerii lor. OMFP 2258/2010 nu poate 
retroactiva �i, prin urmare, nu poate fi considerat a da efecte OMFP 1167/29.05.2009 care 
nu îndeplinea cerin�a public�rii în Monitorul Oficial, cerut� de reglementarea în vigoare la 
momentul emiterii sale. 

 
Prin urmare, SC X SRL sus�ine c� trebuie înl�turat� aprecierea organului de 

control fiscal privind declararea ca inactiv a SC X SRL �i toate consecin�ele deduse de 
aici. Cu alte cuvinte, din moment ce singura justificare a înl�tur�rii facturilor emise de SC 
X SRL dintre cheltuielile deductibile �i dintre acelea care d�deau dreptul de deducere a 
TVA a fost starea de inactivitate (pretinsul efect al OMFP 1167/29.05.2009), înl�turarea 
acesteia determina �i schimbarea calific�rii sumelor în discu�ie. Respectiv, facturile emise 
de c�tre SC X SRL vor fi socotite cheltuieli deductibile �i, totodat�, ca dând na�tere 
dreptului de a deduce TVA. 

 
Contestatoarea arat� c�, mai mult, în data de 26.04.2013, conform art.2 din cap. 

VI. - Discu�ia final� cu contribuabilul din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013 a 
pus la dispozi�ia echipei de inspec�ie documente care atest� faptul c� m�rfurile au r�mas 
în custodia SC X SRL, pân� la data recep�iei finale calitative, dat� dup� care s-au întocmit 
facturi fiscale definitive care s� ateste transferul propriet��ii, dar care se extind peste 
perioada supus� controlului, respectiv luna ianuarie 2012, dar constat�rile organelor de 
control nu s-au schimbat. 

 
Contestatoarea arat� în detaliu rela�ia comercial� cu SC X SRL, precum �i rela�ia 

cu clientul SC X SRL, prezentând contracte nr.X/10.07.2011, respectiv nr. X/01.07.2011 
încheiate între SC X SRL �i SC X SRL, sistematizarea prevederilor contractuale fiind 
prezentat� astfel: 

 
Contracte încheiate între  

Explica�ii SC X SRL �i SC X SRL SC X SRL �i SC X SRL 
P�r�i contractuale a. SC X SRL: vânz�tor; 

b.SC X SRL: cump�r�tor. 

a. SC X SRL: vânz�tor; 
b. SC X SRL: cump�r�tor. 

Livrarea Pentru livrare se va emite de cump�r�tor c�tre vânz�tor, o comand� scris�, în func�ie 

de necesit��i. 
Recep�ia cantitativ� Se va realiza la vânz�tor, iar bunurile r�mân în custodia acestuia. 

Documente întocmite: 
• proces verbal de recep�ie cantitativ�; 
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• proces verbal de custodie. 
Recep�ia calitativ� Se va realiza: 

• dup� certificarea conformit��ii cu standardele de calitate, respectiv dup� primirea 
buletinelor de analize (rapoarte încerc�ri); 
• se va realiza pe �antierele de lucru ale Contractantului, odat� cu recep�ia lucr�rilor 
efectuat� de Autoritatea Contractant�. 
Documente întocmite: 
• proces verbal de recep�ie calitativ�; 
• proces verbal de custodie. 

Custodia Perioada: De la data recep�iei cantitative pân� la recep�ia calitativ�, efectuat� de 

Contractant. 
Facturarea • sub form� de avans, la începutul contractului; 

• în func�ie de livr�rile efectuate �i recep�ionate calitativ pe �antierele Contractantului. 
Documente întocmite: 
• factur�. 

Transmiterea 
dreptului de 
proprietate 

Se va realiza dup� recep�ia calitativ�, dup� întocmirea �i transmiterea facturii de c�tre 
vânz�tor, cu respectarea strict� a condi�iilor de recep�ie �i custodie. 

 
 
SC X SRL arat� c� din eroare a înregistrat în contabilitate atât facturile primite de 

vânz�tor, cât �i procesele verbale de custodie, având ca efect deducerea de TVA înainte 
ca acesta s� fie proprietarul m�rfurilor, de asemeni s-a luat anticipat în calcul costul 
m�rfurilor pentru determinarea impozitului pe profit.  

De asemenea, pentru m�rfurile provenite de la SC X SRL �i vândute c�tre SC X 
SRL, s-au emis facturi de vânzare, înainte de termenele convenite prin clauzele 
contractului. Au fost întocmite procese verbale de custodie, a�a cum este prev�zut în 
clauzele contractuale.   

Contestatoarea sus�ine c� aceste documente s-au înregistrat dublu în contabilitate, 
în sensul c� au fost eviden�iate atât facturile de vânzare cât �i procesele verbale de 
custodie, de�i vânz�torul SC X SRL nu era înc� proprietarul m�rfurilor. 

Astfel, înregistrarea eronat� în contabilitate, atât a facturilor, cât �i a proceselor 
verbale de custodie, a condus la înregistrarea anticipat� de venituri �i de TVA colectat� �i 
deductibil�, denaturând rezultatele financiare din perioadele în care s-au tratat eronat 
tranzac�iile comerciale derulate dintre cele dou� p�r�i.  

În urma retrat�rii evenimentelor, contestatoarea sus�ine c� s-a determinat 
rezultatele financiare, dup� cum urmeaz�: 

1. Taxa pe valoarea ad�ugat� - SC X SRL 
Contestatoatea arat� c� în urma excluderii facturilor de la SC X SRL �i a celor 

c�tre SC X SRL, rezult� situa�ia TVA de plat� sau de rambursat: 
 

TVA Luna Anul 
de plat� de recuperat 

       A                     B     A                   B 
Iulie  X      X  
August 

 
     X  X 
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Septembrie     X  X 
Octombrie     X  X 
Noiembrie 

2011 
 
        X    X 

 
Contestatoarea arat� c� din centralizatorul sus prezentat, rezult� c� în urma 

retrat�rii tranzac�iilor comerciale în func�ie de clauzele contractuale, SC X SRL are de 
plat� TVA numai în luna iulie 2011, care nu s-a pl�tit în termenul legal �i pentru care 
datoreaz� accesorii, care vor fi calculate de c�tre organele de control. 

 
2. Impozitul pe profit. 
Contestatoarea sus�ine c� în urma tranzac�iilor comerciale, în func�ie de clauzele 

contractuale, influen�ele asupra bazei de impozitare pentru impozitul pe profit sunt  
urm�toarele: 

 
Perioada Venituri Cheltuieli 

Iulie 2011   - X 
August 2011             - X         
Septembrie 2011             - X - X 
Trimestrul III             - X - X 
Octombrie 2011  - X 
Noiembrie 2011 - X - X 
Decembrie 2011   
Trimestrul IV 2011 -X - X 

 
 Astfel, contestatoarea sus�ine c� veniturile înl�turate din baza de calcul a 

impozitului pe profit sunt mai mari decât cheltuielile eliminate, ca atare nu se impune 
stabilirea de impozit pe profit suplimentar. 

De asemenea, constetatoarea arat� c� în lunile decembrie 2011 �i ianuarie 2012, 
dup� procesarea �i înregistrarea în contabilitate a recep�iilor calitative pentru materialele 
livrate s-a transmis dreptul de proprietate asupra acestora �i s-a efectuat regularizarea. 

În ceea ce prive�te deductibilitatea TVA aferent� facturilor de avans, 
contestatoarea sus�ine c� regula stabilit� de art.134 alin.(2), lit.a) din Codul fiscal este cea 
aplicabil�, cu atât mai mult cu cât furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii au obliga�ia s� 
colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� la data emiterii acestor facturi �i prin urmare are 
dreptul de deducere în acela�i moment conform art.145 alin.(1) din Codul Fiscal. 

Contestatoarea arat� c� se afl� în ipoteza în care a fost emis� o factur� înainte de 
livrare sau de prestarea serviciului, unde regula stabilit� de art.145, alin.(1) din Codul 
fiscal (potrivit c�ruia dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei) este 
aplicabil�. Astfel, concluziile organului de control conform c�rora în cazul de fa�� se aplic� 
prevederile, art.134 alin.(2), lit.b) sunt eronate, deoarece în aceast� cauz� se aplic� 
dispozi�iile art.134 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal. Ambele texte stabilesc excep�ii de la 
regula exigibilit��ii taxei la data la care intervine faptul generator.  

Contestatoarea arat� c�, în ambele situa�ii taxa devine exigibil� anterior producerii 
faptului generator. În ipoteza reglementat� la lit.a) se are în vedere momentul emiterii 
facturii, înainte de livrarea sau prestarea serviciului, iar la lit.b) se are în vedere momentul 
pl��ii avansului far� s� fie emis� factura fiscal� (evident, înainte de livrare sau prestare). 

De asemenea, contestatoarea sus�ine c� dac� s-a emis �i factura �i s-a efectuat �i 
plata în avans fa�� de prestarea serviciului sau livrarea bunului nu exist� nicio discu�ie. 
Îns�, în ambele texte în discu�ie acoper� aceasta ipoteza. Automat a luat na�tere �i 
dreptul de deducere a TVA cuprins în factura respectiv�. Dac�, îns�, a fost emis� numai 
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factura -înainte de livrare sau prestare, se g�se�te în ipoteza prev�zut� la lit.a) (a�a cum, 
dac� nu s-a emis nicio factur� dar se efectueaz� plata în avans se va gasi în ipoteza de la 
lit.b), ceea ce înseamn� c� furnizorul ori prestatorul ar avea obliga�ia de a colecta TVA �i, 
mai departe, beneficiarul ar avea dreptul de deducere.  

SC X SRL consider� ra�iunea celor dou� texte clar�: înainte de a interveni faptul 
generator exigibilitatea taxei intervine la oricare s-ar produce mai întâi dintre cele doua 
situa�ii, emiterea facturii sau plata avansului. Oricare dintre ele (nu neap�rat ambele) 
determin� exigibilitatea taxei. Iar exigibilitatea taxei determin�, mai departe, na�terea 
dreptului de deducere. În caz contrar textul de la lit. a) nu �i-ar g�si niciodat� aplicare, 
deoarece dac� se efectueaz� o plata în avans atunci, oricum, TVA devine exigibila în 
temeiul regulii stabilite la lit. b). Ori, o lege trebuie interpretat� în sensul în care s� î�i 
g�seasc� aplicare iar nu în acela în care nu ar fi putea fi aplicat� (actus interpretandus est 
potius ut valeat quam ut pereat). De asemenea, arat� c�, textul de la lit.a) nu introduce 
nicio distinc�ie legat� de plata avansului, stabilind cu caracter general exigibilitatea taxei în 
orice situa�ie în care se emite factura înainte de a interveni faptul generator. Dac� 
legiuitorul ar fi dorit s� condi�ioneze exigibilitatea taxei de plata în avans atunci fie nu ar fi 
introdus �i lit.a), fie ar fi precizat în cuprinsul acestei prevederi condi�ia pl��ii.  

Contestatoarea sus�ine c�, pentru factura de avans emis� anterior încas�rii 
avansului �i anterior livr�rii bunurilor/prest�rii serviciilor, prevaleaz� prevederile art. 134^2 
alin.(2) lit.a) din Codul fiscal. Orice furnizor de bunuri/prestator de servicii ar avea obliga�ia 
s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� la data emiterii acestei facturi �i, pe cale de 
consecin��, beneficiarul ar avea drept de deducere la acela�i moment în conformitate cu 
prevederile art.145 alin.(1) din Codul fiscal. 

 
În baza prevederilor stabilite de Codul Fiscal �i detaliate mai sus, contestatoarea 

consider� c� trebuie înl�turate obliga�iile de plat� stabilite în sarcina sa de c�tre organul 
de control în leg�tur� cu facturile emise în avans, procedând corect la deducerea TVA �i 
ulterior la regularizare (anexa 9 la raportul de inspec�ie). 

Contestatoarea recunoa�te c� în urma controlului, echipa de inspec�ie a semnalat 
�i consemnat în raportul de inspec�ie �i erori s�vâr�ite în înregistrarea cheltuielilor 
deductibile �i deducerea TVA. Respectiv a fost gre�it înregistrat� ca �i cheltuial� 
deductibil� suma de X lei reprezentând amend� (cu consecin�a stabiliri unui impozit 
suplimentar de X lei), suma de X lei aferent� achizi�iei de bere (cu consecin�a unui impozit 
suplimentar de X lei), suma de X lei reprezentând amend� Garda de Mediu (cu 
consecin�a unui impozit suplimentar de X lei), precum �i o diferen�� de impozit pe profit de 
X lei, nedeclarat�. De asemenea, recunoa�te c� a procedat gre�it la exercitarea dreptului 
de deducere a TVA aferent� achizi�iilor de b�uturi alcoolice (rezultând o diferen�a de TVA 
de X lei), a omis de la regularizare o parte a TVA corespunz�toare facturii emise de X 
SRL pentru achizi�ia de mixtur� asfaltic� (diferen�a de TVA este de X lei), precum �i 
achizi�ia unor saco�e tip banan�, cheltuial� nedeductibil� în sum� de X lei cu TVA aferent 
de X lei. Totodat�, a înregistrat gre�it �i servicii de cazare, cheltuial� nedeductibila de X 
lei cu TVA în suma de X lei,  efectuarea unui sondaj de opinie în valoare de X lei cu TVA 
aferent de X lei �i achizi�ia unor butoni de la SC X SRL - valoare TVA  X lei. 

Fa�� de cele prezentate, contestatoarea solicit� admiterea contesta�iei, desfiin�area 
Raportului de inspec�ie fiscala nr. X/30.04.2013 �i anularea Deciziei de impunere 
nr.X/30.04.2013 prin care organul de inspec�ie fiscala a stabilit netemeinic �i nelegal în 
sarcina sa obliga�ii suplimentare de plat�.  

Contestatoarea solicit� desfiin�area actelor atacate doar partea contestat� a 
acestora, respectiv mai pu�in obliga�iile suplimentare recunoscute, rezultate în urma unor 
erori în înregistr�rile contabile. 

La contesta�ia formulat� contestatoarea a anexat: 
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           - Contract de vânzare - cump�rare nr. X/10.07.2011 (împreun� cu anexele 
              acestuia); 

- Act adi�ional din data de 10.07.2011, la contractul nr. X; 
 - Contract de vânzare - cump�rare nr. X/01.07.2011; 
 - Procese verbale de custodie; 
 - Fi�a contului 8039; 
 - Procese verbale de recep�ie calitativ�; 
 

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr.X/30.04.2013, s-au constatat urm�toarele: 

 
1. În ceea ce prive�te impozitul pe profit 

 
Perioada verificat�: 01.07.2009 – 31.12.2011 

 
Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� societatea a ob�inut venituri din 

vânzarea de produse finite (nisip, sort etc.), venituri din prest�ri servicii (lucr�ri executate, 
transport bunuri �i persoane), venituri din vânzare de mijloace de transport, venituri din 
vânzarea m�rfurilor, pentru aceste opera�iuni de livrare aceasta întocme�te facturi fiscale 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 având înscris� taxa pe valoarea 
ad�ugat� în cota standard de 19%, respectiv 24%. De asemenea, societatea ob�ine 
venituri �i din livr�ri intracomunitare de bunuri. 

În  perioada verificat� societatea ob�ine profit, dup� cum urmeaz�: 
- în anul fiscal 2009 societatea înregistreaz� profit in suma de X lei pentru care 

calculeaz�, înregistreaz� �i declar� un impozit pe profit în sum� de 7.596 lei. 
- în anul fiscal 2010, pe perioada 01.01.2010 - 30.09.2010, societatea înregistreaz� 

profit în suma de X Iei, pentru care caluleaz�, înregistreaz� �i declar� un impozit pe profit 
în sum� de X lei. Pentru perioada 01.10.2010 - 31.12.2010, societatea realizeaz� profit în 
sum� de X lei, pentru care calculeaz�, înregistreaz� �i declar� un impozit pe profit în 
sum� de X Iei. 

- în anul fiscal 2011 societatea înregistreaz� profit în sum� de X lei, pentru care 
calculeaz�, înregistreaz� �i declar� un impozit pe profit in suma de X lei.  

 
Urmare a verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 

urm�toarele: 
Anul 2009 

În trim III 2009 societatea prime�te de Ia SC X SRL factura nr. X/03.07.2009 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizi�ia a  X buc��i 
sticl� ap� Borsec.  
 În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscala au constatat c� 
societatea înregistreaz� pe cheltuieli suma de X lei în contul 624 " Cheltuieli cu transportul 
de bunuri �i personal", tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuiala deductibil� la calculul profitului impozabil. 
          Astfel, organele de inspec�ie fiscala au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 21. alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� 
cheltuial� nedeductibil� la calculul profilului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

 
         În trim IV 2009 societatea prime�te de la SC X SRL factura nr. X/30.10.2009 în 
valoare totala de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizitia unor saco�e 
tip banan�. 
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       În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 
înregistreaz� pe cheltuieli suma de X lei în contul 602.8 " Cheltuieli privind alte matertiale 
consumabile" tratându-Ie din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuieli deductibile pentru determinarea profitului impozabil.  
        Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 
21. alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

Totodat�, au constatat c� la finele anului 2009 societatea înregistreaz� în contul 
658.1 " Desp�gubiri, amenzi si penalit��i" suma de X lei reprezentând amenda, f�r� a �ine 
cont de nedeductibilitatea cheltuielilor cu amenzile, fiind încalcate astfel, prevederile art. 
21 alin. (4)  lit b) din Codul fiscal. 

 
În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� �inând cont de cheltuielile nedeductibile 

în sum� total� de X lei constatate pentru anul fiscal 2009, în conformitate cu prevederile 
art.17 �i art.19 din Legea nr. 571/2003, au procedat la recalcularea profitului impozabil �i 
implicit a impozitului pe profit, stabilind o diferen�� de impozit pe profit în sum� de X lei ( X 
lei x 16%). 
 Anul 2010 

 În trim II 2010 societatea prime�te de la SC X SRL factura nr. X/24.06.2010 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei reprezentând achizi�ia a X buc��i 
ap� Borsec.  
        În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 

înregistreaz� pe cheltuieli suma de X lei în contul 624 " Cheltuieli cu transportul de bunuri 
�i personal ", tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuieli deductibile la calculul  profitului impozabil.  
        Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 

21 alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 
 

          În trim III 2010 societatea prime�te de la SC X SRL factura nr. X/21.07.2010 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizi�ia de bere.  
  În urma controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea înregistreaz� pe cheltuieli suma de X Iei în contul 624 " 
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal", tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil 
 Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost 

înc�lcate prevederile art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�,  cheltuielile în sum� de 
X lei reprezint� cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a 
impozitului pe profit. 
 

În trimestrul III 2010 societatea prime�te de Ia SC X  factura nr. X/31.07.2010 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X Iei, reprezentând cazare X zile.  

În urma controlului, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 
înregistreaz� pe cheltuieli suma de X lei, tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuial� deductibil� la calculul profitului impozabil.  

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� 
cheltuiala nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit.  

 
În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� �inând cont de cheltuielile nedeductibile 

în sum� total� de X lei stabilite de organele de inspec�ie fiscal� pentru perioada 
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01.01.2010-30.09.2010, în conformitate cu prevederile art.17 �i art. 19 din Legea nr. 
571/2003, au procedat la recalcularea profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit, 
rezultând o diferen�a de impozit pe profit in suma de X lei ( X lei x 16%).  

 
În trim IV 2010 societatea înregistreaza în contul 658.1 " Desp�gubiri, amenzi si 

penalit��i" suma de X lei reprezentând amend� Garda de Mediu, f�r� a �ine cont de 
nedeductibilitatea cheltuielilor cu amenzile, astfel înc�lcându-se prevederile art. 21 alin. 
(4) lit b) din Codul fiscal. 
          Organele de inspec�ie fiscal�, �inând cont de cheltuielile nedeductibile în sum� 
total� de X lei pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, în conformitate cu prevederile 
art.17 si art.19 din Legea nr. 571/2003, au procedat la recalcularea profitului impozabil �i 
implicit a impozitului pe profit, rezultând o diferen�� de impozit pe profit în sum� de X lei ( 
X lei x 16%). 

 
  Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru perioada 01.10.2010-
31.12.2010 societatea declar� conform “declara�iei 101” privind impozitul pe profit un 
profit în sum� de X lei cu un impozit pe profit în sum� de X Iei. 
           Conform eviden�ei contabile �i balan�ei de verificare întocmit� la data de 
31.12.2010 societatea înregistreaz� un profit în suma de X Iei, compus din: profit an 2009 
în sum� de X lei �i profit an în sum� de X lei (a�a cum rezult� �i din Bilan�ul contabil 
întocmit pentru anul 2010). Din profitul anului 2010 în sum� total� de X Iei, suma de X lei 
reprezint� profitul aferent perioadei 01.01.2010-30.09.2010, rezultând un profit aferent 
trimestrului IV 2010 în sum� de X lei. 

Conform „Declara�iei 101” privind impozitul pe profit întocmit� pentru trimestrul IV 
2010 societatea declar� un impozit pe profit în sum� de X lei calculat asupra unui profit in 
suma de X lei, (anexa nr. 12), iar conform balan�ei de verificare la data de 31.12.2010, 
societatea calculeaz� �i înregistreaz� un impozit pe profit în sum� de X lei {(X lei + X lei) 
*16% - aferent unui profit în sum� de X lei ( X lei +X Iei). (Anexa nr. 13) 

 
Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de X Iei reprezint� 

diferen�� de impozit pe profit calculat� �i înregistrat� de societate în eviden�a contabil�, 
dar nedeclaral�, fiind înc�lcate prevederile art. 17 si 19, art. 34 din Codul Fiscal.  

Anul 2011 
În trim II 2011 societatea prime�te de la SC X facturile nr. X, X �i X/07.01.2011 în 

valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizi�ia de 3 stilouri, 
butoni, etui etc. În urma controlului, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea înregistreaz� pe cheltuieli suma de X lei tratandu-le din punct de vedere fiscal 
ca �i cheltuial� deductibil� pentru determinarea profitului impozabil.  

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.21 
alin.(1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

 
În trimestrul III 2011, în luna septembrie societatea prime�te de la X SRL factura 

nr. X/26.09.2011 în valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând 
un sondaj de opinie întocmit pe X subiec�i. În urma controlului, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� societatea înregistreaz� pe cheltuieli în contul 628 "Alte cheltuieli 
cu serviciile executate de ter�i" suma de X lei, tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuial� deductibil� pentru determinarea profitului impozabil. 

Organele de inspec�ie fiscala au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.21 
alin.(1) din Codul fiscal, �i prin urmare au stabilit c�, cheltuielile în sum� de X lei 
reprezint� cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe 
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profit. 
În trimestrul IV 2011, în luna decembrie, societatea prime�te de Ia SC X SRL 

factura nr. X/23.12.2011 în valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, 
reprezentând achizi�ia a X kg îmbr�c�minte uzat�. În urma controlului, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a înregistat pe cheltuieli suma de X lei 
tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i cheltuial� deductibil� pentru determinarea 
profitului impozabil. Organele de inspec�ie fiscala au constatat c� au fost încalcate 
prevederile art.21 alin.(1) din Codul fiscal, �i prin prin urmare, organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� nedeductibil� la 
calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

 
Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pe perioada 01.07.2011 - 

03.10.2011, SC X SRL a emis c�tre SC X SRL un num�r de 9 facturi fiscale cu TVA. 
Pe parcursul derul�rii inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au solicitat un 

control încruci�at cu adresa, înregistrat� la D.G.F.P. Cara� – Severin sub  
nr.X/16.08.2012. Conform r�spunsului primit nr. X/25.01.2013 rezult� c� societatea SC X 
SRL, în perioada 11.06.2009 - 03.10.2011, a fost inactiv�. Societatea a fost declarat� 
inactiv� ca urmare a nedepunerii de declara�ii fiscale, conform O.M.F.P. 
nr.1167/29.05.2009, în data de 11.06.2009, fiind anulat codul de înregistrare în scopuri de 
TVA în data de 01.07.2009, �i a fost reactivat� �i reînregistrat� ca pl�titor de TVA în data 
de 03.10.2011, conform O.M.F.P. nr. 3144/16.09.2011, a�a cum rezult� din Registrul 
contribuabililor inactivi/reactiva�i (Anexa nr. 14). 

 
Ca urmare a celor de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au constatat aspecte 

de natur� fiscal� care influen�eaz� calculul profitului impozabil al societ��ii �i implicit a 
impozitului pe profit. 
           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, totalul tranzac�iilor efectuate de 
societatea verificat� cu contribuabilul inactiv este în sum� total� de X 
Iei, din care baza impozabil� în sum� de X Iei �i TVA în sum� de X lei. Achizi�iile 
efectuate constau în material de umplutur� �i zgur� concasat�, înregistrate de societate 
ca marf�, în contul 371 "M�rfuri", ulterior fiind desc�rcate din gestiune în urma vânz�rii 
prin înregistrarea lor în contul 607 "Cheltuieli privind m�rfurile". . ' 

Conform art.11, alin.(1^2) din Codul Fiscal, nu sunt luate în considerare de 
autorit��ile fiscale tranzac�iile efectuate cu un contribuabil inactiv prin Ordin al 
Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscala: "(12) De asemenea, nu sunt 
luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat 
inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Procedura 
de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� prin ordin al pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�. Ordinul �i lista contribuabililor declara�i inactivi se 
comunic� contribuabililor c�rora le sunt destinate �i persoanelor interesate, prin afi�area 
pe pagina de internet a Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�", 

Mai mult conform prevederilor art.21 alin. (4) lit.r) din Codul fiscal, nu sunt 
deductibile fiscal "cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil� care au la baz� un 
document emis de un contribuabil inactiv al c�rui certificat de înregistrare fiscal� a fost 
suspendat..." 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, cheltuielile în sum� de X lei 
reprezint� cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe 
profit. 

 
�inând cont de cheltuielile nedeductibile pentru anul fiscal 2011, în sum� total� de 

X Iei stabilite în urma verific�rii efectuate, în conformitate cu prevederile art.17 �i art.19 
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din Legea nr. 571/2003, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la recalcularea profitului 
impozabil �i implicit a impozitului pe profit, rezultând o diferen�� de impozit pe profit în 
sum� de X lei (X lei x 16%), (situa�ia este prezentata în Anexa nr. 16 �i Anexa nr. 17). 
 

Pentru diferen�ele de impozit pe profit stabilite, în sum� total� de X lei, organele de 
inspec�ie fiscal� au procedat Ia calculul dobânzilor �i major�rilor de întârziere, în 
conformitate cu prevederile art.120 alin.(1), �i alin.(7) din O.G. nr. 92/2003 de la data 
scaden�ei �i pân� la data de 25.03.2013, în sum� total� de X lei. Perioada pentru care s-
au calculat major�ri de întârziere, cotele �i modul de calcul al dobânzilor este prezentat în 
Anexa nr. 18. 
  

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la calculul penalit��ilor de 
întârziere, prin aplicarea cotei de 15% asupra sumei de X lei reprezentând obliga�ie 
fiscal� principal� r�masa nestins� de natura impozitului pe profit, în conformitate cu 
prevederile art.120^1 alin.(1) �i alin.(2) lit.c) din O.G. nr. 92/2003. Nivelul penalit��ilor de 
întârziere aferente diferen�ei de impozit pe profit este în sum� de X lei, calculul fiind 
prezentat în anexa nr. 18. 

 
2. În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� 

 
Perioada verificat�: 01.07.2009 – 31.12.2011 

  
În cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� 

consemneaz� c� societatea este pl�titoare de TVA de la data înfiin��rii, iar pentru 
perioada verificat�, aceasta a depus la D.G.F.P. Cara� - Severin în termenele legale 
deconturile privind taxa pe valoare ad�ugat�. 

În perioada supus� verific�rii, societatea a realizat opera�iuni impozabile pentru 
care a aplicat cota standard de TVA, realizând, în principal, venituri din activitatea de 
baz�, conform cod CAEN X - "Lucr�ri de construc�ii a drumurilor �i autostr�zilor" 
respectiv, prest�ri de servicii - lucr�ri de constructii. Societatea mai ob�ine venituri �i din 
vânz�ri de m�rfuri la intern �i intracomunitar, vânz�ri de produse finite �i mijloace fixe, etc. 

În vederea determin�rii corectitudinii calcul�rii �i declar�rii obliga�iei de plat� a TVA 
datorat� de c�tre societate, organele de inspec�ie fiscal� au verificat prin sondaj: 
  - modul de întocmire al jurnalelor de vânz�ri �i cump�r�ri; 

- corela�ia dintre sumele înscrise în jurnale pe baza documentelor de eviden�� 
primar�, cu cele din balan�ele de verificare �i din deconturile de TVA; 
  - modalitatea de determinare a TVA colectat� �i deductibil�; 

- corela�ia dintre datele din evidenta contabil� si cele cuprinse în declara�iile 
informative privind livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional (394). 

 
  1) În ceea ce prive�te deducerea TVA, organele de inspec�ie fiscal� au verificat 
jurnalele de cump�r�ri aferente perioadei supuse controlului, întocmite pe baza 
documentelor justificative prezentate de societate. 

Societatea a înregistrat în perioada verificat�, pe baza facturilor primite de la 
furnizori interni, TVA deductibil� aferent� în principal opera�iunilor referitoare la achizi�ii de 
materiale, materii prime, mijloace fixe, consumabile, m�rfuri, alte bunuri �i prest�ri de 
servicii (închirieri utilaje, utilit��i, obiecte de inventar etc.). 

În cazul achizi�iilor intracomunitare de bunuri, societatea a aplicat prevederile art. 
157 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, înregistrând atât taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� cât �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� deductibil� în decontul aferent perioadei fiscale în care ia na�tere exigibilitatea. 
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  2) În ceea ce prive�te colectarea TVA, pentru veniturile ob�inute din activitatea 
desf��urat� (prest�ri de servicii - lucr�ri de construc�ii, vânz�ri de m�rfuri, produse finite, 
mijloace fixe) societatea a aplicat cota standard de TVA conform prevederilor art. 140 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, pentru livr�rile intracomunilare de 
bunuri realizate în perioada verificat� (m�rfuri), societatea a aplicat scutirea de TVA 
conform prevederilor art. 143 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. Aplicarea scutirii de TVA a fost justificat� de 
societate cu documentele prev�zute la art.10 din O.M.F.P. 2222/2006, respectiv: factura 
�i document de transport (CMR). 

 
Urmare a verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 

urm�toarele: 
 

a) În ceea ce prive�te rela�ia comercial� desf��urat� între SC X SRL �i SC X SRL, 
aceasta s-a desf��urat în perioada 30.07.2011 - 15.12.2011, constând în achizi�ii de 
bunuri �i livr�ri de prest�ri servicii, dup� cum urmeaz�: 
  - achizi�ii efectuate de SC X SRL reprezentând zgur� �i material de umplutur�, fiind 
primite un num�r de 11 facturi fiscale. Facturile primite sunt redate în Anexa nr.11 ; 
  - o livrare reprezentând prest�ri servicii c�tre SC X SRL. 

Facturile emise �i fi�a contului 401 - analitic SC X SRL, respectiv fi�a contului 411 - 
analitic SC X SRL, fi�e întocmite de societate verificat�, sunt redate în Anexa nr. 11. 

Totalul tranzac�iilor privind achizi�iile de bunuri/livr�rile de prest�ri de servicii este în 
sum� de X lei, din care baza impozabil� în sum� de X lei �i TVA în sum� de X lei. 
 

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, pe parcursul derul�rii inspec�iei 
fiscale, echipa de inspec�ie cu adresa nr. X/16.08.2012, a solicitat la D.G.F.P. Cara� 
Severin efectuarea unui control încruci�at la SC X SRL. Conform r�spunsului primit cu 
adresa nr. X/25.01.2013 rezult� c� societatea SC X SRL, în perioada 11.06.2009 - 
03.10.2011, a fost inactiv�. Ca urmare, societatea nu mai avea calitate de persoan� 
impozabil� din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, codul de înregistrare în 
scopuri de TVA fiindu-i anulat de organele fiscale competente, conform art.153 alin.(9) din 
Codul fiscal . 

Societatea a fost declarat� inactiv� ca urmare a nedepunerii de declara�ii fiscale 
conform OMFP nr.1167/29.05.2009, în data de 11.06.2009, fiind anulat codul de 
înregistrare în scopuri de TVA în data de 01.07.2009, �i a fost reactivat� �i reînregistrat� 
ca pl�titor de TVA în data de 03.10.2011, conform O.M.F.P. nr.3144/16.09.2011, a�a cum 
rezult� din Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i (Anexa nr. 14). 

În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea SC X 
SRL a desf��urat cu SC X SRL tranzac�ii �i pe perioada în care SC X SRL a fost activ�, 
respectiv în perioada 03.10.2011 -15.12.2011, aceasta constând în achizi�ii în sum� total� 
de X lei, din care TVA în sum� de X lei �i livr�ri în sum� total� de X lei din care, TVA în 
sum� de X lei. 

Pe perioada în care SC X SRL a fost declarat� inactiv�, respectiv perioada 
01.07.2011 - 03.10.2011 aceasta a emis c�tre SC X SRL un num�r de 9 facturi fiscale cu 
TVA. Totalul tranzac�iilor efectuate de societatea verificat� cu contribuabilul inactiv este în 
sum� total� de X lei, din care baza impozabil� în sum� de X Iei �i TVA în sum� de X lei. 

Conform art.11 alin.(1^2) din Codul fiscal nu sunt luate în considerare de 
autorit��ile fiscale tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al 
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pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. 
Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea SC X SRL nu are 

dreptul de deducere asupra TVA în sum� de X lei. Ca urmare, organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit diferen�� de TVA în sum� de X lei,  fiind încalcate prevederile:  

- art.11 alin.(1^2) unde se prevede c�: "(12) De asemenea, nu sunt luate în 
considerare de autorit�bile fiscale tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv 
prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. Procedura de 
declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� prin ordin al pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�. Ordinul �i lista contribuabililor declara�i inactivi se 
comunic� contribuabililor c�rora le sunt destinate �i persoanelor interesate, prin afi�area 
pe pagina de internet a Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�"; 

- art. 145 alin.(1) lit.a) care prevede c�: "Condi�ii de exercitare a dreptului de 
deducere: (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� 
trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: a) pentru taxa datorat� sau achitat�, 
aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o 
factura emis� în conformitate cu prevederile art. 155";  

- art.153 alin.(9) din Codul Fiscal care stipuleaz� c�: "înregistrarea persoanelor 
impozabile în scopuri de TVA: (9) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea 
unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dac�, potrivit prevederilor 
prezentului titlu, persoana nu era obligat� s� solicite înregistrarea sau nu avea dreptul s� 
solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, 
organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de 
TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figureaz� în lista 
contribuabililor declarabi inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor impozabile în 
inactivitate temporar�, înscris� în registrul comer�ului, potrivit legii. Procedura de scoatere 
din evident� este stabilit� prin normele procedurale în vigoare. Dup� anularea înregistr�rii 
în scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA 
numai dac� înceteaz� situa�ia care a condus la scoaterea din evident�”. (Situa�ia este 
prezentat� în Anexa nr.8). 

  
  b) Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pe întreaga perioad� verificat� 
societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugata aferent� unor achizi�ii care nu au leg�tur� 
cu activitatea desf��urat� de c�tre societate, cum ar fi: TVA aferent� unor cump�r�ri de 
ap� în cantit��i semnificative de la SC X SRL, TVA aferent� a X kg îmbr�c�minte uzat� 
(de la SC X SRL), TVA aferent� unui sondaj de opinie (X SRL), saco�e ( X SRL), cazare 
pentru X zile în localitatea în care societatea î� are sediul social, etc. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art.145 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, unde se prevede c�: "orice persoan� impozabil� are 
dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile. 

Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a de TVA în sum� total� 
de X lei, facturile de achizi�ie �i TVA dedus� de societate fiind redate în Anexa nr.16. 

 
c) Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea deduce TVA aferent� 

unor achizi�ii de b�uturi alcoolice ( bere, vodc�, �ampanie) fiind înc�lcate prevederile 
art.145 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal, stabilind diferen�a de TVA în sum� total� de X lei, 
facturile de achizi�ie �i taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� fiind redate în Anexa 16. 

 
d) Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�: 
În luna noiembrie 2010 societatea prime�te factura fiscal� seria X nr.X/30.11.2010 



 
      

 
 

 17 
������������

emis� de SC X SRL, în valoare total� de X lei reprezentând achizi�ionarea de mixtur� 
asfaltic� în valoare de X lei �i TVA aferent în sum� de X lei. În eviden�a contabil� 
societatea înregistreaz� achizi�ia în sum� de X lei în debitul contului 231”Imobiliz�ri 
corporale în curs” �i deduce taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei. 

Din documentele justificative care au stat la baza acestei opera�iuni rezult� c� 
mixtura asfaltic� a fost utilizat� pentru asfaltarea str�zilor X, X, X, X, X, X �i X efectuate în 
baza solicit�rii acceptului de sponsorizare nr.X/08.11.2010, solicitare neînregistrat� la 
Prim�ria Municipiului X. 

În luna martie 2011 societatea încheie cu Prim�ria Municipiului X contractul de 
sponsorizare nr.X/14.03.2011 prin care va executa, în mod gratuit lucr�ri de repara�ii 
par�iale a str�zilor X, X, X, X, X, X �i X. Dup� data încheierii acestui contract societatea 
verificat� nu a înregistrat în contabilitate cheltuieli sau alte activit��i de sponsorizare. 
Aceast� situa�ie a fost constatat� �i la încheierea Procesului verbal nr. X/14.03.2012 de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP Cara�-Severin, iar conform Notei 
explicative dat� de c�tre dl. X în calitate de director, lucr�rile de sponsorizare aferente 
contractului nr. X/14.03.2011 au fost efectuate în luna noiembrie 2010 în baza solicit�rii 
acceptului de sponsorizare, lucr�rile fiind recep�ionate în data de 14.03.2011, f�r� a de�ine 
procesul verbal de recep�ie a lucr�rilor în curs. 

În data de 31.12.2011 societatea verificat� înregistreaz� cheltuieli în debitul 
contului 658.2 „Dona�ii din subven�ii acordate” suma de X lei �i trateaz� aceast� cheltuial� 
din punct de vedere fiscal ca �i cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil a�a 
cum rezult� din Declara�ia rectificativ� 101 privind impozitul pe profit depus� pentru anul 
fiscal 2011. 

Organele de inspec�ie fiscal�, stabilesc c� prin deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în noiembrie 2010, în sum� de X lei, societatea verificat� a înc�lcat prevederile 
art.145 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal. 

În luna februarie 2012, SC X SRL declar� suma de X lei în Decontul de taxa pe 
valoarea  ad�ugat� 300 la rândul 16 „regulariz�ri taxa colectat� „ 
 (Anexa 15). 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� stabilesc diferen�a suplimentar� de TVA 
în sum� de X lei (X lei - X lei).       

 
e) Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� a inten�ionat 

s� achizi�ioneze un buldozer (factura X/20.05.2011) �i o sta�ie de betoane (factura nr. 
X/30.07.2011), fiind primite 2 facturi de avans, ulterior opera�iunile fiind anulate, prin 
stornarea facturilor de avans (facturile nr.X/03.10.2011 �i factura nr.X/30.09.2011).  La 
momentul primirii facturilor de avans SC X SRL a dedus TVA în sum� total� de X lei (X lei 
+ X lei) iar, la momentul storn�rii avansurilor a regularizat taxa pe valoarea ad�ugat� 
dedus�. Situa�ia este prezentat� în Anexa nr.8. Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� 
au constatat c� avansurile facturate �i ulterior stornate nu au avut Ia baz� bunuri care s� 
fie efectiv livrate. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art.145 alin.(1) din Codul fiscal, potrivit c�ruia: "dreptul de deducere ia na�tere la 
momentul exigibilit��ii taxei", iar exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� are loc, conform 
art.134^2 alin.(2) lit.b), la data încas�rii avansului (de c�tre furnizor) - avansurile 
reprezint� plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor, efectuate 
înainte de data livr�rii sau prest�rii servicilor” �i coraborat cu prevederile art.146 alin.(1) 
lit.a) care prevede exercitare a dreptului de deducere a taxei aferente bunurilor care i-au 
fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate 
în beneficiul s�u.  

Pentru TVA dedus� de societate în sum� de X lei, reprezentând avansurile pentru 
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utilaje, avansuri stornate integral ulterior, organele de inspec�ie fiscal� au calculat majorari 
de întârziere/dobânzi de la data deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� �i pân� la data 
stornarii acesteia, conform prevederilor art.120 alin.(1) �i alin.(7) din O.G. nr. 92/2003 
republicat� (calculul major�rilor de întârziere/dobânzilor este prezentat în Anexa nr. 9). 

 
Pentru TVA dedus� de societate �i stabilit� ca diferen�� de TVA în sum� de X lei 

organele de inspec�ie fiscala au calculat major�ri de întârziere/dobanzi  conform 
prevederilor art.120 alin.(1) �i alin.(7) din O.G. nr. 92/2003 republicat� (calculul  
major�rilor de întârziere/dobânzilor este prezentat în Anexa nr. 9). 

 
În perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 

înregistreaz� TVA deductibil� aferenta unor facturi de avans emise de diver�i furnizori, �i 
anume: SC X SRL (SC X SRL), SC X SRL, SC X SRL �i SC X SRL. Facturile primite 
reprezint� avansuri care ulterior au fost stornate integral, nefiind concretizate în livr�ri de 
bunuri sau execut�ri de lucr�ri. Mai mult, avansurile facturate nu au avut la baz� plata 
par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor efectuate înainte de data livr�rii 
sau prest�rii servicilor. 

Pentru diferen�a de TVA în sum� total� de X lei, organele de inspec�ie fiscala au 
procedat la calculul dobânzilor �i major�rilor de întârziere în conformitate cu prevederile 
art.120 alin.(1) �i alin.(7) din O.G. nr. 92/2003 de la data scaden�ei �i pân� la data de 
25.03.2013, în sum� total� de X lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au procedat Ia calculul penalit��ilor de întârziere prin 
aplicarea cotei de 15% asupra sumei de X lei reprezentând obliga�ie fiscal� principal� 
r�mas� nestins� în conformitate cu prevederile art.120^1 alin.(1) �i alin.(2) lit.c) din O.G. 
nr. 92/2003. Nivelul penalit��ii de întârziere aferent� diferen�ei de TVA este în suma de X 
lei, calculul fiind prezentat în Anexa nr. 9. 

 
În cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal� la Cap.VI - Discu�ia final� cu 

contribuabilul, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz�: 
1. Prezentarea sintezei punctului de vedere al contribuabilului: 
Prin declara�ia pe proprie r�spundere dat� reprezentantul legal al societ��ii declar� 

c� au fost puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� toate documentele �i 
informa�iile solicitate, acestea fiindu-i restituite în totalitate Ia finalizarea inspec�iei fiscale 
(Anexa nr. 21). 

Contribuabilul a fost informat pe tot parcursul desf��ur�rii inspec�iei fiscale asupra 
constat�rilor organelor de inspec�ie fiscal�, conform art.107 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 �i 
la finalizarea inspec�iei, a fost invitat la discu�ia final� stabilit� pentru data de 01.04.2013 
(Anexa nr. 19). 

În data de 23.04.2013, Ia sediul D.G.F.P. Cara� - Severin, are loc o prim� discu�ie 
final� în cadrul c�reia, organele de inspec�ie fiscal� au prezentat constat�rile �i 
consecin�ele fiscale cuprinse în proiectul raportului de inspec�ie fiscal� conform art.107 
alin.(2) din O.G. nr. 92/2003. 

În urma verific�rii, organele de inspec�ie au stabilit în sarcina agentului economic 
verificat obliga�ii fiscale de natura taxei pe valoarea ad�ugat�, impozitului pe profit �i 
accesoriile aferente în sum� total� de X lei. 

Dup� prezentarea de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a constat�rilor �i 
consecin�elor lor fiscale, a fost acordat contribuabilului posibilitatea de a-�i exprima 
punctul de vedere asupra acestora conform art.107 alin.(4) din O.G. nr. 92/2003 (Anexa 
nr.20). 

La prima discu�ie reprezentantul legal al societ��ii aduce în discu�ie doua obiec�ii, 
dup� cum urmeaz�: 
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  - obiec�iuni referitoare la calculul major�rilor de întârziere/dobânzilor aferente taxei 
pe valoarea ad�ugat� dedus� de societate în baza unor facturi de avans, avansuri care 
fie nu au fost cu plat�, fie nu s-au finalizat cu bunuri �i care au fost ulterior stornate, 
opera�iunile neavând finalitate economic�. Aceste accesorii au fost calculate de organele 
de inspec�ie fiscal� de la data scaden�ei pân� la data stornarii avansurilor; 
  - obiectiuni referitoare la diferen�ele de plat� constând în taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i impozit pe profit stabilite ca urmare a tratamentului fiscal aplicat de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� asupra tranzac�iilor desf��urate cu SC X SRL pe perioada în 
care acesta era contribuabil inactiv. 

Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� nu au acordat drept de deducere 
asupra TVA în sum� de X lei, din facturile primite în perioada în care contribuabilul 
emitent al facturilor era inactiv, conform prevederilor art.11 alin.(1^2), art.145 alin.(1) lit.a) 
coroborat cu art.153 alin.(9) din Codul fiscal. În ceea ce prive�te achizi�iile efectuate de la 
acest contribuabil inactiv înregistrate în conturile de cheltuieli s-a stabilit c� acestea sunt 
nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul profitului impozabil. Prevederile legale 
înc�lcate sunt art. 11 alin.(1^2) �i prevederile art.21 alin.(4) lit.r) din Codul fiscal. Prin 
urmare, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� nedeductibil� la calculul 
profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. Reprezentantul legal al societ��ii 
verificate a precizat c� va reveni la o dat� ulterioar� cu noi documente în sus�inerea 
obiec�iunilor pe care Ie-a formulat. 
 

2. Concluzii asupra analizei punctului de vedere al contribuabilului:  
În data de 26.04.2013 societatea pune la dispozi�ia echipei de inspec�ie fiscal� 

documente, dupa cum urmeaz�: 
- extrase de cont care atest� c�, pentru unele avansuri, de la anumi�i furnizori, 

exist� �i plata acestora. 
Documentele au fost luate în considerare de c�tre organele de inspec�ie fiscal� �i 

au avut ca �i consecin�� fiscal� faptul c� nu au mai fost calculate majorari de 
întârziere/dobânzi asupra taxei pe valoarea ad�ugat� dedus� aferente acestor avansuri; 

 
- 4 (patru) facturi fiscale primite de la SC X SRL în calitate de furnizor având 

înscrise ca �i dat� de emitere datele de 16.01.2012 �i respectiv 31.01.2012 prin care sunt 
stornate facturile emise în perioada de inactivitate �i sunt repuse pe perioada în care SC 
X SRL era activ. Societatea mai prezint� �i 4 note contabile având ca data de întocmire 
datele de 01.12.2012 �i 02.12.2012. 

Situa�ia facturilor aduse ca mijloc de proba este urm�toarea:  
                                                                                                                            lei 

Nr crt Nr/data factura Baza impozabila TVA deductibil Total factura Explica�ii factura Nr/data nota contabila 
1   X/16.01.2012                 - X                      -  X                      - X                     Storno la ft. X/01.09.2011, 
                                                                                                                            nr.X1/01.10.2011 
                                                                                                                            nr.X12/01.11.2011,   
                                                                                                                            ft X/01.12.2012 
                                                                                                                                                                                                                        
2   X/16.01.2012                   X                         X                        X                     Zgura conform anexa 
                                                                                                                                 ft X/01.12.2012 
 
3   X/31.01.2012                 - X                       - X                     - X                       Storno la ft. nr.X/31.07.2011, 
                                                                                                                          nr.X/30.09.2011, fX/02.12.2012    
                                                                                                                             
4   X/31.01.2012                   X                         X                       X                     Material de umplutura conform 
                                                                                                                             anexa fX/02.12.2012 
                                                                                                                  
Total                                      0                          0                       0 
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Analizând facturile fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�: 
- acestea se refera la o perioad� care nu este în cadrul perioadei supuse verific�rii prin 
raportul de inspec�ie fiscal�. Facturile au ca dat� de întocmire luna ianuarie 2012, iar 
notele contabile sunt întocmite cu luna decembrie 2012; 
- doar prin simpla prezentare a acestor facturi fiscale, organele de inspec�ie fiscal� nu se 
pot pronun�a asupra cuprinderii lor în jurnalul de cump�r�ri al societ��ii verificate 
respectiv, în jurnalul de vânz�ri al SC X SRL ; 
- organele de inspec�ie fiscal� nu se pot pronun�a asupra existen�ei notelor de recep�ie �i 
mai mult asupra circuitului m�rfurilor �i materialelor aprovizionate sau asupra locului unde 
acestea au fost depozitate. 

�inând cont de argumentele de mai sus, organele de inspec�ie fiscala nu se pot 
pronun�a asupra realit��ii �i legalit��ii acestor facturi fiscale. 

În  concluzie, constat�rile organelor de inspec�ie fiscala ramân acelea�i ca �i cele 
de dinaintea lu�rii la cuno�tin�� de aceste facturi. 

În urma reconsider�rii major�rilor de întârziere/dobânzilor de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�, suma acestora a fost calculat� în valoare de X lei, fa�� de X lei. Ca 
urmare a celor de mai sus, obliga�iile fiscale stabilite sunt în sum� total� de X lei. 

 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, actele normative în 
vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele: 
 

1. Referitor la impozitul pe profit în sum� total� de X lei  
stabilit prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.X/30.04.2013 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
X/30.04.2013, 
 
 Perioada verificat�: 01.07.2009 – 31.12.2011 
   

1.1. Referitor la cheltuielile în sum� de X lei, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� sunt deductibile aceste cheltuieli la calculul profitului impozabil în condi�iile în 
care societatea nu aduce argumente, respectiv documente care s� combat� 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 
 

În fapt, în perioada verificat�, societatea a înregistrat în eviden�a contabil� �i a 
dedus la calculul profitului impozabil cheltuieli în sum� de X lei, în baza facturilor fiscale 
emise de diver�i furnizori, astfel:  
anul 2009 

În trim III 2009 societatea prime�te de Ia SC X SRL factura nr. X/03.07.2009 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizi�ia a  X buc��i 
sticl� ap� Borsec, înregistrând pe cheltuieli suma de X lei în contul 624 " Cheltuieli cu 
transportul de bunuri �i personal", tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i cheltuial� 
deductibil� la calculul profitului impozabil.  
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 21 
alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c� cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profilului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

 
         În trim IV 2009 societatea prime�te de la SC X SRL factura nr. X/30.10.2009 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizitia unor saco�e 
tip banan�,  înregistrând pe cheltuieli suma de X lei în contul 602.8 " Cheltuieli privind alte 
matertiale consumabile", tratându-Ie din punct de vedere fiscal ca �i cheltuieli deductibile 
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pentru determinarea profitului impozabil.. 
       Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 21 
alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibila la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

 
Totodat�, la finele anului 2009 societatea înregistreaz� în contul 658.1 " 

Desp�gubiri, amenzi si penalit��i" suma de X lei reprezentând amend�, f�r� a �ine cont de 
nedeductibilitatea cheltuielilor cu amenzile, fiind înc�lcate astfel, prevederile art. 21 alin. 
(4)  lit b) din Codul fiscal. 

 
anul 2010 

 În trim II 2010 societatea prime�te de la SC X SRL factura nr. X/24.06.2010 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei reprezentând achizi�ia a X buc��i 
ap� Borsec, înregistrând pe cheltuieli suma de X lei în contul 624 " Cheltuieli cu 
transportul de bunuri �i personal ", tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i cheltuieli 
deductibile la calculul  profitului impozabil.  
        Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 21 

alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 
 

          În trim III 2010 societatea prime�te de la SC X SRL factura nr. X/21.07.2010 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizi�ia de bere, 
înregistrând pe cheltuieli suma de X Iei în contul 624 " 
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal", tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. 
   Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 21 
alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 
 

În trimestrul III 2010 societatea prime�te de Ia SC X factura nr. X/31.07.2010 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X Iei, reprezentând cazare X zile, 
înregistrând pe cheltuieli suma de X lei, tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i 
cheltuial� deductibil� la calculul profitului impozabil.  

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 21 
alin. (1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit.  

 
În trim IV 2010 societatea înregistreaz� în contul 658.1 " Desp�gubiri, amenzi si 

penalit��i" suma de X lei reprezentând amend� Garda de Mediu, f�r� a �ine cont de 
nedeductibilitatea cheltuielilor cu amenzile, astfel înc�lcându-se prevederile art. 21 alin. 
(4) lit b) din Codul fiscal. 
 
anul 2011 

În trim II 2011 societatea prime�te de la SC X facturile nr. X, X �i X/07.01.2011 în 
valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând achizi�ia de X stilouri, 
butoni, etui etc, înregistrând pe cheltuieli suma de X lei, tratându-le din punct de vedere 
fiscal ca �i cheltuial� deductibil� pentru determinarea profitului impozabil.  

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.21 
alin.(1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei reprezint� cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 
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În trimestrul III 2011, în luna septembrie societatea prime�te de la X SRL factura 
nr.X/26.09.2011 în valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, reprezentând un 
sondaj de opinie întocmit pe X subiec�i, înregistrând pe cheltuieli în contul 628 "Alte 
cheltuieli cu serviciile executate de ter�i" suma de X lei, tratându-le din punct de vedere 
fiscal ca �i cheltuial� deductibil� pentru determinarea profitului impozabil. 

Organele de inspec�ie fiscala au constatat c� au fost înc�lcate prevederile art.21 
alin.(1) din Codul fiscal, �i prin urmare au stabilit c�, cheltuielile în sum� de X lei 
reprezint� cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe 
profit. 

În trimestrul IV 2011, în luna decembrie, societatea prime�te de Ia SC X SRL 
factura nr.X/23.12.2011 în valoare total� de X lei, din care TVA în sum� de X lei, 
reprezentând achizi�ia a X kg îmbr�c�minte uzat�, înregistrând pe cheltuieli suma de X 
lei, tratându-le din punct de vedere fiscal ca �i cheltuial� deductibil� pentru determinarea 
profitului impozabil. Organele de inspec�ie fiscala au constatat c� au fost înc�lcate 
prevederile art.21 alin.(1) din Codul fiscal, stabilind c�, cheltuielile în sum� de X lei 
reprezint� cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului pe 
profit. 

 
În drept, prevederile art.19 alin.(1) �i art.21 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pe perioada verificat�, 
precizeaz�: 
    Art.19 
    “(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice 
surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se 
scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor 
potrivit normelor de aplicare.“  
 
   Art. 21 
   “ (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. “ 

 
Potrivit acestor prevederi legale, se re�ine c� profitul impozabil se calculeaz� ca 

diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii 
de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. 

 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.  

       
 Referitor la deductibilitatea fiscal� a cheltuielilor, aplicabile în spe�� sunt �i 

dispozi�iile art.21 alin.(4) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care prev�d: 

 (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
   b) dobânzile/major�rile de întârziere, amenzile, confisc�rile �i penalit��ile de întârziere 
datorate c�tre autorit��ile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobânzile, 
penalit��ile sau major�rile datorate c�tre autorit��i str�ine ori în cadrul contractelor 
economice încheiate cu persoane nerezidente �i/sau autorit��i str�ine sunt cheltuieli 
nedeductibile, cu excep�ia major�rilor al c�ror regim este reglementat prin conven�iile de 
evitare a dublei impuneri.” 
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Lit. b) a alin. (4) al art. 21 a fost modificat� de pct. 16 al art. I din Ordonan�a de 
Urgen�� nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicat� în Monitorul Oficial nr. 689 din 13 
octombrie 2009, cu aplicabilitate de la 01.01.2010, astfel: 

“(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
        b) dobânzile/major�rile de întârziere, amenzile, confisc�rile �i penalit��ile de 
întârziere datorate c�tre autorit��ile române/str�ine, potrivit prevederilor legale ” 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv Raportul de 

inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au admis la 
deducere la calculul profitului impozabil cheltuieli înregistrate în eviden�a contabil� pentru 
perioada verificat�, în sum� total� de X lei din care: X lei motivat de faptul c� societatea 
nu a justificat necesitatea achizi�ion�rii bunurilor în scopul desf��ur�rii activit��ii �i 
realiz�rii de venituri impozabile, �i X lei motivat de faptul c� amenzile intr� în categoria 
cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul profitului impozabil. 

 
În cauza analizat�, se re�ine c� societatea contestatoare nu prezint� niciun 

document cu care s� justifice necesitatea achizi�iilor în discu�ie, respectiv nu dovede�te 
efectuarea acestor cheltuieli în scopul realiz�rii de venituri impozabile. Cheltuielile 
aferente achizi�iilor de bunuri efectuate potrivit facturilor mai sus men�ionate, nu reprezint� 
cheltuieli deductibile doar pentru simplu fapt c� sunt înregistrate în eviden�a contabil�, 
întrucât în vederea stabilirii caracterului deductibil al acestora este necesar a face dovada 
efectu�rii opera�iunilor în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 

Potrivit prevederilor art.65 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
   “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. “ 

 
Referitor la afirma�ia contestatoarei potrivit c�reia „ Îmbr�c�mintea uzat� a fost 

destinat� (�i folosit�) utiliz�rii în cadrul atelierului de repara�ii al subscrisei ca �i cârpe de 
�ters, a�adar cheltuiala era efectuat� în scopul realiz�rii de venituri impozabile, respectiv 
pentru opera�iuni taxabile”, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei 
întrucât societatea nu a prezentat nici în timpul controlului, nici la momentul discu�iei 
finale, �i nici la contesta�ia formulat� vreun document din care s� reias� atât destina�ia, 
cât �i, utilizarea celor X kg îmbr�c�minte, neputându-se face vreo leg�tur� între scopul 
acestei achizi�ii �i activitatea desf��urat� de societate care este de „repara�ii �i între�inere 
a drumurilor �i autostr�zilor”.    

Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia achizi�ionarea de apa Borsec 
de la X SRL se încadreaz� în ipoteza prev�zut� la art.21 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal �i 
reprezint� o cheltuial� efectuat� pentru protec�ia angaja�ilor, aceasta nu poate fi re�inut� 
în solu�ionarea favorabil� a cauzei, în condi�iile în care societatea nu a anexat nici un 
document din care s� reias� destina�ia, respectiv utilizarea cantit��ilor mari de ap� 
aprovizionate.  

Mai mult, organelor de inspec�ie fiscal� în referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei, fac urm�toarele preciz�ri:  

„ Organele de inspec�ie fiscal� nu pun la îndoial� scopul social al achizi�iei �i luarea 
m�surilor impuse de OUG nr.99/2000. Conform acestei ordonan�e, la art.4 pct.B lit.a, se 
stipuleaz� c� pentru men�inerea st�rii de s�n�tate a angaja�ilor, în perioade cu 
temperaturi extreme, societ��ile trebuie s� asigure apa mineral� adecvat�, câte 2-4 
litri/salariat.  
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În anul 2009, conform situa�iilor financiare depuse, societatea declara un num�r 
mediu de X salaria�i. Ipotetic, luând  în calcul c� 2 luni a fost canicul� (iulie, august), cu 
toate cele 20 zile lucr�toare/lun� cu temperaturi extreme, cu asigurarea de c�tre societate 
a maximului de 4 litri  de ap� mineral� fiec�rui salariat, la un num�r de X salaria�i, rezult� 
un necesar de X litrii ap� mineral� (4 litrii x X salaria�i x 20 zile lucr�toare x 2 luni). 

În anul 2010, conform situa�iilor financiare depuse, societatea declara un num�r 
mediu de X salaria�i. Ipotetic, luând  în calcul c� 2 luni au fost caniculare, cu toate cele 20 
zile lucr�toare/lun� având temperaturi extreme, cu asigurarea de c�tre societate a 
maximului de 4 litri de ap� mineral� fiec�rui salariat, la un num�r de X salaria�i rezult�, un 
necesar de X litri ap� mineral� (4 litri x X salaria�i x 20 zile lucr�toare x 2 luni). 

În concluzie, pentru cele dou� facturi de ap� mineral� în cantitate total� de X buc��i 
pe anii 2009 �i 2010 �i �inând cont de calculul ipotetic în care au fost asigura�i maximul de 
4 litri ap�/salariat, maximul de 20 zile lucr�toare în luna în care temperaturile dep��esc 
zilnic +37 0 C, �i ne�inând cont de posibilele concedii de odihn� sau boal�, rezult� un 
necesar de aprovizionat de X buc��i maxim de a fi utilizate. 

Mai mult, organele de inspec�ie fiscal�, în perioada 2009-2010, au constatat �i alte 
achizi�ii de ap� mineral�, de la acela�i furnizor, în cantit��i mai mici �i achizi�ionate în mod 
constant pe perioada de var�, achizi�ii recunoscute de c�tre echipa de inspec�ie fiscal� la 
calculul profitului impozabil ( ft.nr. X/09.07.2009, ft.nr. X/11.07.2009, ft. nr.X/11.07.2009, 
ft.nr.X/04.12.2009, ft.nr.X/04.12.2009, ft. nr.X/21.12.2009, ft. nr. X/21.12.2009,  ft. nr. 
X/21.12.2009 reprezentând sucuri �i apa, ....).” 

    
Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, prevederile legale enun�ate, 

se re�ine c� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� în perioada verificat� au încadrat 
ca nedeductibile fiscal cheltuielile în sum� total� de X lei procedând la recalcularea  
profitului impozabil, implicit a impozitului pe profit. 

 
De precizat este faptul c�, prin contesta�ia formulat� contestatoarea recunoa�te c� 

a înregistrat gre�it ca �i cheltuial� deductibil�: suma de X lei reprezentând amenda, suma 
de X lei aferent� achizi�iei de bere, suma de X lei reprezentând amenda Garda de Mediu, 
suma de X lei aferent� achizi�iei unor saco�e tip banan�, suma de X lei aferent� unor 
servicii de cazare, suma de X lei aferent� efectu�rii unui sondaj de opinie. 

Prin urmare, suma total� de X lei este recunoscut� de societate ca fiind stabilit� în 
mod corect de organele de inspec�ie fiscal�, respectiv ca fiind cheltuial� nedeductibil� la 
calcului profitului impozabil, implicit a impozitului pe profit. 

 
1.2. Referitor la cheltuielile în sum� de X Iei, cauza supus� solu�ion�rii este 

dac� sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu achizi�iile 
efectuate de societatea contestatoare în baza facturilor emise de SC X SRL, în 
condi�iile în care la data emiterii acestor facturi, furnizorul era declarat contribuabil 
inactiv. 
 

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pe perioada 01.07.2011 - 
03.10.2011, SC X SRL a emis c�tre SC X SRL un num�r de 9 facturi fiscale cu TVA. 

Pe parcursul derul�rii inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie fiscal� cu adresa nr. 
X/16.08.2012 au solicitat D.G.F.P. Cara� – Severin efectuarea unui control încruci�at la 
SC X SRL. Conform r�spunsului primit, cu adresa nr. X/25.01.2013 prin care a fost 
înaintat Procesul verbal nr.X/22.01.2013 întocmit de A.I.F. – Serviciul Inspec�ie Fiscal� 1, 
rezult� c� societatea SC X SRL, în perioada 11.06.2009 - 03.10.2011, a fost inactiv�. 
Societatea a fost declarat� inactiv� ca urmare a nedepunerii de declara�ii fiscale, conform 
O.M.F.P. nr.1167/29.05.2009, în data de 11.06.2009, fiind anulat codul de înregistrare în 
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scopuri de TVA în data de 01.07.2009, �i a fost reactivat� �i reînregistrat� ca pl�titor de 
TVA în data de 03.10.2011, conform O.M.F.P. nr. 3144/16.09.2011, a�a cum rezult� din 
Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i (Anexa nr. 14). 

 
           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, totalul tranzac�iilor efectuate de 
societatea verificat� cu contribuabilul inactiv este în sum� total� de X 
Iei, din care baza impozabil� în sum� de X Iei �i TVA în sum� de X lei. Achizi�iile 
efectuate constau în material de umplutur� �i zgur� concasat�, înregistrate de societate 
ca marf�, în contul 371 "M�rfuri", ulterior fiind desc�rcate din gestiune în urma vânz�rii 
prin înregistrarea lor in contul 607 "Cheltuieli privind m�rfurile".  

 
Astfel, în baza prevederilor art.11 alin.(1^2), art.21 alin.(4) lit.r) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de 
inspec�ie fiscal� au considerat cheltuielile în sum� de X lei nedeductibile la calculul 
profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit.   

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
   Art.19 
    “(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice surs� 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor 
potrivit normelor de aplicare.“  
 
 coroborate cu prevederile pct. 12 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
     “12. Veniturile si cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt 
cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementarilor contabile date în baza Legii 
contabilitatii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i 
orice alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art.21 din Codul 
fiscal.” 

Totodat�, la art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se prevede: 
    “(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ. 
     (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate angajeaz� 
r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat, precum �i a celor care le-au 
înregistrat în contabilitate, dup� caz. ” 
 
 Având în vedere prevederile legale sus men�ionate, pentru a ob�ine dreptul de 
deducere al cheltuielilor, un contribuabil trebuie s� fac� dovada c� acestea au fost 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 

De asemenea, fa�� de prevederile invocate se re�ine c� profitul impozabil se 
determin� ca diferen�� între veniturile impozabile �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile la care se adaug� cheltuielile nedeductibile �i se scad 
veniturile neimpozabile. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 
impozabil sunt înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor contabile. 
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Totodat�, din textele de lege men�ionate mai sus, se re�ine c� cheltuiala este 
deductibil� doar pentru opera�iunile înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii nr.82/1991, care au la baz� documente 
justificative, potrivit legii. 
  
 Din analiza raportului de inspec�ie fiscal� care a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere contestat�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au considerat ca fiind 
nedeductibile la calculul profitului impozabil �i implicit al impozitului pe profit, cheltuielile în 
sum� de X Iei efectuate cu m�rfurile achizi�ionate de la SC X SRL cu un  num�r de 9 
facturi fiscale cu TVA emise în perioada 01.07.2011 - 03.10.2011, pe motiv c� societatea 
furnizoare care a emis facturile a fost inactiv�. 

 
Prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 

nr.1167/29.05.2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declara�i inactivi, la art.1 – 
art.4 se precizeaz� : 
    „ Art.1 –Se aprob� Lista contribuabililor declara�i inactivi, prev�zut� în Anexa care face 
parte integrant� din prezentul ordin. 
    Art.2 Lista contribuabililor declara�i inactivi se public� pe pagina de internet a 
Ministerului Finan�elor Publice-portalul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 
sec�iunea Informa�ii publice –Informa�ii despre contribuabili. 
    Art.3 Direc�ia general� proceduri pentru administrarea veniturilor �i Direc�ia general� de 
tehnologia informa�iei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    Art.4 Prezentul ordin intr� în vigoare în 3 zile de la data semn�rii.” 

 
Prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 

nr.1179/01.06.2009 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr.1167/29.05.2009 pentru 
aprobarea Listei contribuabililor declara�i inactivi, la art.I �i art. II se precizeaz� : 
     „Art.I –Se prorog� termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a Ordinului pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr.1167/29.05.2009, pân� la data de 11 iunie 
2009. 
     Art.II –Direc�ia general� proceduri pentru administrarea veniturilor �i Direc�ia general� 
de tehnologia informa�iei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.” 
 

Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
1167/29.05.2009 a intrat în vigoare la data de 11.06.2009, conform Ordinului pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr.1179/01.06.2009 pentru prorogarea 
termenului de intrare în vigoare a Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr.1167/29.05.2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declara�i inactivi. 

Potrivit Listei contribuabililor declara�i inactivi, prev�zut� în Anexa la Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 1167/29.05.2009, SC X SRL 
figureaz� la pozi�ia nr. X.  

Astfel, data la care SC X SRL a fost declarat� contribuabil inactiv este 11.06.2009. 
SC X SRL a fost reactivat� la data de 03.10.2011 potivit Ordinului pre�edintelui 

Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 3144/16.09.2011.  
 
Potrivit art.21 alin.(4) lit.f) �i lit.r) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
   „(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
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    f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un document justificativ, 
potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� 
caz, potrivit normelor; 
    […] 
    r) cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil�, care au la baz� un document emis de 
un contribuabil inactiv al c�rui certificat de înregistrare fiscal� a fost supendat în baza 
ordinului pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�.” 
 
 Totodat�, art. 11 alin.(1^1) �i alin. (1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
 
    „(1^1) Autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal�. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� 
prin ordin. Lista contribuabililor declara�i inactivi se public� pe pagina de internet a 
Ministerului Finan�elor Publice - portalul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� �i va fi 
adus� la cuno�tin�a public� în conformitate cu cerin�ele prev�zute prin ordin al 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�." 
 

Începând cu data de 17.09.2011 prevederile art.11 alin.(1^1) �i alin. (1^2) au fost 
modificate de Ordonan�a nr.30/2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
   “(1^1) Autorit��ile fiscale nu vor lua în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia livr�rilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii 
de executare silit�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în 
cadrul procedurii de executare silit�.” 
     

coroborat cu prevederile Ordinului nr.575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i 
declararea contribuabililor inactivi, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 
   Art. 3 
   „(1) De la data declar�rii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, 
facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. 
    (2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu înc�lcarea 
interdic�iei prev�zute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.“ 
 

Mai mult, se re�ine �i faptul c�, în ce prive�te posibilitatea deducerii cheltuielilor în 
cazul în care documentele justificative cuprind informa�ii sau men�iuni incomplete,  Decizia 
V din 15.01.2007, a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, publicat� în Monitorul Oficial 
nr.732/30.10.2007, a decis c�: “taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se 
poate diminua baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit în situa�ia în care 
documentele justificative prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile 
prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�.” 
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Fa�� de prevederile legale sus invocate, se re�ine faptul c� la data declar�rii ca 
inactiv, un contribuabil nu mai are dreptul de a utiliza facturi fiscale, alte documente sau 
formulare tipizate cu regim special, iar documentele fiscale emise de un contribuabil 
inactiv nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal �i nu beneficiaz� de deducerea 
cheltuielilor. 

De asemenea, potrivit dispozi�iile legale sus invocate sunt nedeductibile cheltuielile 
înregistrate în baza unor justficative care nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile 
prev�zute de lege. 
 Prin urmare, se re�ine c� facturile fiscale achizi�ionate de la un contribuabil inactiv 
nu pot avea calitatea de document justificativ pentru a fi înregistrate în contabilitate. 
 
 Având în vedere cele precizate mai sus, cump�r�torul, respectiv persoana 
impozabil� care achizi�ioneaz� bunuri pe baz� de facturi �i accept� înregistrarea lor în 
eviden�a contabil� ca documente justificative pentru opera�iunile taxabile care le 
efectueaz�, nu poate fi f�cut r�spunz�tor de faptele furnizorului, dar este r�spunz�tor de 
primirea �i înregistrarea în eviden�a contabil� a unor documente întocmite 
necorespunz�tor, incomplete care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, cuno�terea, aplicarea �i respectarea actelor normative fiind obligatorie în egal� 
m�sur� atât pentru furnizor cât �i pentru beneficiar, acesta din urm� având obliga�ia s� 
solicite documente legal aprobate �i s� verifice nu numai marfa primit�, în ceea ce 
prive�te cantitatea, calitatea �i caracteristicile specifice, ci �i modul de completare a 
documentelor în care s-a consemnat livrarea. 
 

Argumentul societ��ii referitor la faptul c� „ordinul prin care X a fost declarat� 
inactiv� nu poate produce nici un efect din moment ce nu a fost îndeplinit� cerin�a 
public�rii în Monitorul Oficial”, nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
având în vedere faptul c� potrivit art.11 alin. (1^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, procedura de declarare a contribuabililor 
inactivi este stabilit� prin ordin iar Lista contribuabililor declara�i inactivi se public� pe 
pagina de internet a Ministerului Finan�elor Publice - portalul Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� �i este adus� la cuno�tin�a public� în conformitate cu cerin�ele 
prev�zute prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, cerin�e 
respectate prin emiterea O.P.A.N.A.F. nr.1167/29.05.2009 privind aprobarea Listei 
contribuabililor declara�i inactivi �i publicarea Listei contribuabililor declara�i inactivi pe 
pagina de internet a Ministerului Finan�elor Publice – portalul Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�, astfel încât SC X S.R.L avea posibilitatea de a se informa despre 
SC X SRL, iar potrivit principiului de drept „nemo censetur ignorare legem” se re�ine c� 
nimeni nu se poate prevala în ap�rarea sa de necunoa�terea legii. 

În ceea ce prive�te sus�inerile contestatoarei potrivit c�rora: 
- din eroare SC  X SRL, a înregistrat în contabilitate atât facturile primite de la 

vânz�tor, cât �i procesele verbale de custodie,  având ca efect deducerea de TVA înainte 
ca acesta s� fie proprietarul m�rfurilor; 

- s-a luat anticipat în calcul costul m�rfurilor pentru determinarea impozitului pe 
profit; 

- pentru m�rfurile provenite de la SC X SRL �i vândute c�tre SC X SRL, s-au emis 
facturi de vânzare, înainte de termenele convenite prin clauzele contractului. Au fost 
întocmite procese verbale de custodie, a�a cum este prev�zut în clauzele contractuale. 
Aceste documente s-au înregistrat dublu în contabilitate, în sensul c� au fost eviden�iate 
atât facturile de vânzare cât �i procesele verbale de custodie, de�i vânz�torul nu era înc� 
proprietarul m�rfurilor; 
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- înregistrarea eronat� în contabilitate, atât a facturilor, cât �i a proceselor verbale 
de custodie, a condus la înregistrarea anticipat� de venituri �i de TVA colectat� �i 
deductibil�, denaturând rezultatele financiare din perioadele în care s-au tratat eronat 
tranzac�iile comerciale derulate dintre cele dou� p�r�i;  

- în data de 26.04.2013, conform art.2 din  cap VI – Discu�ia final� cu contribuabilul 
din raportul de inspec�ie fiscal� societatea pune la dispozi�ia echipei de inspec�ie 
documentele care atest� faptul ca m�rfurile au r�mas în custodia SC X SRL, pân� la data 
recep�iei finale calitative, data dup� care s-au întocmit facturi fiscale definitive care s� 
ateste transferul propriet��ii , dar care se extind peste perioada supus� controlului, 
respectiv luna ianuarie 2012, dar constat�rile organelor de control nu s-au schimbat, 
re�inem c� aceste sus�ineri sunt contrazise tocmai de constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, respectiv de concluziile acestora asupra analizei punctului de vedere al 
contribuabilului consemnate la cap. VI – Discu�ia final� cu contribuabilul din raportul de 
inspec�ie fiscal� �i preciz�rile din referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei. 

Astfel, din cap. VI – Discu�ia final� cu contribuabilul din raportul de inspec�ie fiscal�, 
referitor la cauza în discu�ie, re�inem c� în data de 26.04.2013 societatea pune la 
dispozi�ia echipei de inspec�ie fiscal� „ 4 (patru) facturi fiscale primite de la SC X SRL în 
calitate de furnizor având înscrise ca �i dat� de emitere datele de 16.01.2012 �i respectiv 
31.01.2012 prin care sunt stornate facturile emise în perioada de inactivitate �i sunt 
repuse pe perioada în care SC X SRL era activ. Societatea mai prezint� �i 4 note 
contabile având ca data de întocmire datele de 01.12.2012 �i 02.12.2012. 

Analizând facturile fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�: 
- acestea se refera la o perioad� care nu este în cadrul perioadei supuse verific�rii prin 
raportul de inspec�ie fiscal�. Facturile au ca dat� de întocmire luna ianuarie 2012, iar 
notele contabile sunt întocmite cu luna decembrie 2012; 
- doar prin simpla prezentare a acestor facturi fiscale, organele de inspec�ie fiscal� nu se 
pot pronun�a asupra cuprinderii lor în jurnalul de cump�r�ri al societ��ii verificate 
respectiv, în jurnalul de vânz�ri al SC X SRL ; 
- organele de inspec�ie fiscal� nu se pot pronun�a asupra existen�ei notelor de recep�ie �i 
mai mult asupra circitului m�rfurilor �i materialelor aprovizionate sau asupra locului unde 
acestea au fost depozitate. 

�inând cont de argumentele de mai sus, organele de inspec�ie fiscala nu se pot 
pronun�a asupra realit��ii �i legalit��ii acestor facturi fiscale, în  concluzie, constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscala r�mân acelea�i ca �i cele de dinaintea lu�rii la cuno�tin�� de 
aceste facturi.” 

 
De asemenea, din referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, re�inem  �i 

urm�toarele preciz�ri ale organelor de inspec�ie fiscal�, raportat la sus�inerile sus 
men�ionate: 

- la discu�ia final� din data de 26.04.2013, -  „ La momentul respectiv, nu s-a 
discutat despre faptul c� m�rfurile achizi�ionate de la SC X SRL, sunt date în custodie �i 
despre erorile pe care societatea declar� c� le-a f�cut.” 

- „ La capitolul VI – Discu�ia final� cu contribuabilul din raportul de inspec�ie fiscal� 
se precizeaz� în mod foarte clar documentele �i argumentele aduse la acel moment de 
c�tre contestatoare.”  

- „Retratarea evinementelor de c�tre contestatoare în cuprinsul contesta�iei are 
scop mutarea momentului în care au avut loc tranzac�iile comerciale între cele dou� 
societ��i în perioada în care X SRL este contribuabil reactivat.”  

  
De altfel, sus�inerile contestatoarei nu sunt probate cu documente concrete (note 

contabile, jurnalul de cump�r�ri, jurnalul de vânz�ri, deconturi de TVA, balan�e de 
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verificare etc.) pentru a face dovada acestor sus�ineri. Mai mult, societatea nu adus niciun 
argument pentru descrierea tranzac�iei comerciale cu SC X SRL, în raport cu cele 
sus�inute în contesta�ie. 

 
În contextul celor mai sus ar�tate, sus�inerile societ��ii, respectiv documentele 

anexate de societate la contesta�ie pentru cauza în discu�ie nu pot fi avute în vedere la 
solu�ionarea favorabil� a cauzei. 

Cu atât mai mult, trebuie subliniat faptul c� potrivit fi�ei contului 401 – analitic SC X 
SRL, respectiv fi�a contului 411 – analitic SC X SRL ( anexate  la dosarul cauzei ), rezult� 
în clar facturile emise, aferente perioadei 01.07.2011 - 03.10.2011, perioad� în care SC X 
SRL era inactiv.   

 
Având în vedere prevederile legale sus men�ionate, documentele existente la 

dosarul cauzei, se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal au încadrat ca 
nedeductibil� cheltuiala în sum� de X lei, cheltuieli înscrise în documente care, potrivit 
legii, nu au calitatea de documente care produc efecte juridice din punct de vedere fiscal, 
nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale, deoarece au 
fost emise de un furnizor declarat inactiv, procedând la recalcularea profitului impozabil �i 
implicit a impozitului pe profit.   

 
În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� �inând cont de cheltuielile nedeductibile 

constatate:  
- pentru anul fiscal 2009, în sum� total� de X lei, în conformitate cu prevederile 

art.17 �i art.19 din Legea nr. 571/2003, au procedat la recalcularea profitului impozabil �i 
implicit a impozitului pe profit, stabilind o diferen�a de impozit pe profit în sum� de X lei (X 
lei x 16%). 

- pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010, în sum� total� de X lei, în conformitate 
cu prevederile art.17 �i art.19 din Legea nr. 571/2003, au procedat la recalcularea 
profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit, rezultând o diferen�a de impozit pe 
profit in suma de X lei (X lei x 16%).  
 - pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, în sum�  total� de X lei, în conformitate 
cu prevederile art.17 si art.19 din Legea nr. 571/2003, au procedat la recalcularea 
profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit, rezultând o diferen�� de impozit pe 
profit în sum� de X lei (X lei x 16%). 

- pentru anul fiscal 2011, în sum� total� de X Iei (X lei + X lei), în conformitate cu 
prevederile art.17 �i art.19 din Legea nr. 571/2003, au procedat la recalcularea profitului 
impozabil �i implicit a impozitului pe profit, rezultând o diferen�� de impozit pe profit în 
sum� de X lei (X lei x 16%).   

 
1.3. Referitor la suma de X lei reprezentând diferen�a de impozit pe profit 

stabilit� de organele de inspec�ie fiscal�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
societatea contestatoare datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care a fost 
calculat� �i înregistrat� de societate în eviden�a contabil�, dar nu a fost declarat�.   

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru perioada 01.10.2010-

31.12.2010 societatea declar� conform “declara�iei 101” privind impozitul pe profit, un 
profit în sum� de X lei cu un impozit pe profit în sum� de X Iei. 

Conform eviden�ei contabile �i balan�ei de verificare întocmit� la data de 
31.12.2010 societatea înregistreaz� un profit in sum� de X Iei, compus din: profit an 2009 
în sum� de X lei �i profit an în sum� de X lei (a�a cum rezult� si din Bilan�ul contabil 
întocmit pentru anul 2010). Din profitul anului 2010 în sum� total� de X Iei, suma de X lei 
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reprezint� profitul aferent perioadei 01.01.2010-30.09.2010, rezultând un profit aferent 
trimestrului IV 2010 în sum� de X lei. 

Conform „Declara�iei 101” privind impozitul pe profit, întocmit� pentru trimestrul IV 
2010 societatea declar� un impozit pe profit în sum� de X lei calculat asupra unui profit în 
sum� de X lei, iar conform balan�ei de verificare la data de 31.12.2010, societatea 
calculeaz� �i înregistreaz� un impozit pe profit în sum� de X lei - aferent unui profit în 
sum� de X lei (X lei + X Iei).  

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de X Iei reprezint� 
diferen�� de impozit pe profit calculat� �i înregistrat� de societate în eviden�a contabil�, 
dar nedeclaral� de c�tre aceasta, fiind înc�lcate prevederile art. 17, art.19, art. 34 din 
Codul Fiscal. 

 
În drept, prevederile art.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pe perioada verificat�, stipuleaz�: 
ART. 19 
    “(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice surs� 
�i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor 
potrivit normelor de aplicare.” 

Iar, potrivit art.17 din acela�i act normativ:  
ART. 17 
    “Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil este de 16%, cu 
excep�iile prev�zute la art. 38.” 
     

Dispozi�iile art. 34 alin.(1) lit. b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pe perioada verificat�, stipuleaz�:    
ART. 34 
    “(1) Plata impozitului se face astfel: 
        b) contribuabilii, al�ii decât cei prev�zu�i la lit. a), au obliga�ia de a declara �i pl�ti 
impozitul pe profit trimestrial pân� la data de 25 inclusiv a primei luni urm�toare 
trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul, dac� în prezentul articol nu se prevede 
altfel. (…)  ” 
 
 Din dispozi�iile legale men�ionate, se re�ine c� profitul impozabil se calculeaz� ca 
diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii 
de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se 
adaug� cheltuielile nedeductibile iar societ��ile au obliga�ia declar�rii �i pl��ii impozitului 
pe profit conform prevederilor legale sus enun�ate.  

 
La titlul VII “Inspec�ia fiscal�” Cap.I “Sfera inspec�iei fiscale” art. 94 alin.(2) �i 

alin.(3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, se prevede:  
    “(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
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    c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale. 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de inspec�ie 
fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din eviden�a 
contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentan�ii legali ai 
contribuabililor sau împuternici�ii acestora, dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în minus, 
dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la momentul 
începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii aferente acestora; (…) “ 

 
Astfel, se re�ine c� inspec�ia fiscal� pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor pe 

care le au, vor proceda �i la verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale 
cu cele din eviden�a contabil� a contribuabilului, la stabilirea diferen�elor de obliga�ii 
fiscale de plat� precum �i a obliga�iilor fiscale accesorii aferente acestora.   

În spe��, din analiza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, se re�ine c� 
organele de inspec�ie fiscal�, din verificarea concordan�ei dintre sumele înregistrate în 
eviden�a contabil� a societ��ii ca impozit pe profit �i sumele declarate la  organul fiscal au 
constatat c� potrivit „Declara�iei 101” privind impozitul pe profit întocmit� pentru trimestrul 
IV 2010 societatea declar� un impozit pe profit în sum� de X lei calculat asupra unui profit 
în sum� de X lei, iar conform balan�ei de verificare la data de 31.12.2010, societatea 
calculeaz� �i înregistreaz� un impozit pe profit în sum� de X lei - aferent unui profit în 
sum� de X lei ( X lei + X Iei). 

 Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la stabilirea diferen�ei de impozit 
pe profit în sum� de X lei, prin decizie de impunere, astfel ca în eviden�a fiscal� s� fie 
înregistrat� situa�ia real�, a�a cum rezult� din eviden�a contabil� a societ��ii. 

Având în vedere cele ar�tate mai sus, prevederile legale aplicabile cauzei, se 
re�ine c� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii 
impozitul pe profit suplimentar de plat� în sum� de X lei, reprezentând impozitul pe profit 
nedeclarat de c�tre aceasta. 

Mai mult de atât, de men�ionat este faptul c� prin contesta�ia formulat� societatea 
contestatoare recunoa�te diferen�a de impozit pe profit în sum� de X lei, ca fiind stabilit� 
în mod corect de organele de inspec�ie fiscal�. 

 
În concluzie, având în vedere cele prezentate la pct.1.1, pct.1.2, �i pct.1.3 din 

prezenta decizie de solu�ionare, se re�ine c� în mod corect �i legal, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la recalcularea profitului impozabil al contestatoarei pentru anii 2009, 
2010 �i 2011, func�ie de cheltuielile nedeductibile fiscal constatate, respectiv la stabilirea 
diferen�ei de impozit pe profit aferent anului 2010 nedeclarat� în sum� de X lei, stabilind 
în sarcina societ��ii suma total� de X lei reprezentând impozit pe profit suplimentar de 
plat�, motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat�, contesta�ia formulat� de SC X 
SRL pentru aceast� sum�.   

 
1.4. Referitor la accesoriile de plat� aferente impozitului pe profit  în sum� 

total� de X lei reprezentând:  
- X lei - dobânzi/ major�ri de întârziere  
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- X lei - penalit��i de întârziere  
stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.X/30.04.2013 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.X/30.04.2013, se re�ine c� stabilirea acestora reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 

Întrucât în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul reprezentând impozit pe 
profit în sum� de X lei, iar prin contesta�ia formulat� nu se prezint� argumente privind 
modul de calcul al dobânzilor/major�rilor de întârziere �i penalit��i de întârziere, aceasta 
datoreaz� �i suma de X lei ( X lei + X lei) cu titlu de dobânzi/ major�ri de întârziere �i 
penalit��i de întârziere, reprezentând m�sur� accesorie în raport cu debitul stabilit 
suplimentar, conform principiului de drept „accesoriul urmeaz� principalul”, fapt pentru 
care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
 2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� total� 
de X lei  stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.X/30.04.2013, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.X/30.04.2013. 
 
 Perioada verificat�: 01.07.2009 – 31.12.2011 

  
2.1 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de X lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� societatea are dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� unor achizi�ii de bunuri, în condi�iile în care nu 
demonstreaz� cu documente justificative dac� acestea au fost utilizate în folosul 
opera�iunilor sale taxabile. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pe întreaga perioada 

verificat� societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugata aferent� unor achizi�ii care nu au 
leg�tur� cu activitatea desf��urat� de c�tre societate, cum ar fi: TVA aferent� unor 
cump�r�ri de ap� în cantit��i semnificative de la SC X SRL, TVA aferent� a X kg 
îmbr�c�minte uzat� (de la SC X SRL), TVA aferent� unui sondaj de opinie (X SRL), 
saco�e (X SRL), cazare pentru X zile în localitatea în care societatea î� are sediul social, 
etc. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� au fost înc�lcate prevederile 
art.145 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, �i ca urmare au stabilit diferen�a de TVA în sum� 
total� de X lei, facturile de achizi�ie �i TVA dedus� de societate sunt redate în Anexa 
nr.16. 

 
De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea deduce 

TVA aferent� unor achizi�ii de b�uturi alcoolice ( bere, vodc�, �ampanie), fiind înc�lcate 
prevederile art.145 alin.(5) lit.b din Codul fiscal, stabilind diferen�a de TVA în sum� total� 
de X lei, facturile de achizi�ie �i taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� fiind redate în Anexa 
16. 

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�: 
- în luna noiembrie 2010 societatea prime�te factura fiscal� seria X nr. 

X/30.11.2010 emis� de SC X SRL, în valoare total� de X lei reprezentând achizi�ionarea 
de mixtur� asfaltic� în valoare de X lei �i TVA aferent în sum� de X lei. În eviden�a 
contabil� societatea înregistreaz� achizi�ia în sum� de X lei în debitul contului 
231”Imobiliz�ri corporale în curs” �i deduce taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei. 

Din documentele justificative care au stat la baza acestei opera�iuni rezult� c� 
mixtura asfaltic� a fost utilizat� pentru asfaltarea str�zilor X, X, X, X, X, X �i X efectuate în 
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baza solicit�rii acceptului de sponsorizare nr.X/08.11.2010, solicitare neînregistrat� la 
Prim�ria Municipiului X. 

În luna martie 2011 societatea încheie cu Prim�ria Municipiului X contractul de 
sponsorizare nr.X/14.03.2011 prin care va executa, în mod gratuit lucr�ri de repara�ii 
par�iale a str�zilor X, X, X, X, X, X �i X. Dup� data încheierii acestui contract societatea 
verificat� nu a înregistrat în contabilitate cheltuieli sau alte activit��i de sponsorizare. 
Aceast� situa�ie a fost constatat� �i la încheierea Procesului verbal nr.X/14.03.2012 de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP Cara�-Severin, iar conform Notei 
explicative dat� de c�tre dl. X în calitate de director, lucr�rile de sponsorizare aferente 
contractului nr.X/14.03.2011 au fost efectuate în luna noiembrie 2010 în baza solicit�rii 
acceptului de sponsorizare, lucr�rile fiind recep�ionate în data de 14.03.2011, f�r� a de�ine 
procesul verbal de recep�ie a lucr�rilor în curs. 

În data de 31.12.2011, societatea verificat� înregistreaz� pe cheltuieli în debitul 
contului 658.2 „Dona�ii din subven�ii acordate” suma de X lei �i trateaz� aceast� cheltuial� 
din punct de vedere fiscal ca �i cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil a�a 
cum rezult� din Declara�ia rectificativ� 101 privind impozitul pe profit depus� pentru anul 
fiscal 2011. 

Organele de inspec�ie fiscal�, stabilesc c� prin deducerea taxei pe valoarea 
ad�ugat�, în noiembrie 2010, în sum� de X lei societatea verificat� a înc�lcat prevederile 
art.145 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal. 

În luna februarie 2012, SC X SRL declar� suma de X lei în Decontul de taxa pe 
valoarea  ad�ugat� 300 la rândul 16 „regulariz�ri taxa colectat� „ 
 (Anexa 15). 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� stabilesc diferen�a suplimentar� de TVA 
în sum� de X lei (X lei - X lei).       

 
 În drept, potrivit prevederilor art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
  „ART. 145 
    (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; 
    (…)”  

De asemenea, la art.145 alin.(5) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
  „ART. 145 
(5) Nu sunt deductibile: 
    b) taxa datorat� sau achitat� pentru achizi�iile de b�uturi alcoolice �i produse din tutun, 
cu excep�ia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânz�rii sau pentru a fi 
utilizate pentru prest�ri de servicii. 
 

Potrivit prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) �i art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz�: 
    
 „ART. 146 
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi 
fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u de 
c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile art. 
155; ” 
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ART.155 
„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific� factura în mod 
unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas�rii unui avans, 
în m�sura în care aceast� dat� difer� de data emiterii facturii; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dup� caz, 
codul de identificare fiscal�, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România �i care 
�i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal; 
    f) denumirea/numele �i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum �i codul 
de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal� ale beneficiarului, dac� 
acesta este o persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� neimpozabil�; 
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România �i care �i-a 
desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare prev�zut la art. 153 ale reprezentantului fiscal; 
    h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum �i 
particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi; 
    i) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor sau, dup� caz, avansurile facturate, 
pentru fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum 
�i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    j) indicarea cotei de tax� aplicate �i a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în func�ie 
de cotele taxei; 
    k) în cazul în care nu se datoreaz� taxa, trimiterea la dispozi�iile aplicabile din prezentul 
titlu sau din Directiva 112 sau orice alt� men�iune din care s� rezulte c� livrarea de bunuri 
sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare invers�; 
    l) în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de turism, trimiterea la art. 
152^1, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alt� referin�� care s� indice faptul c� a fost 
aplicat regimul special; 
    m) dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de 
art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, trimiterea la art. 152^2, la art. 313, 326 ori 333 din 
Directiva 112 sau orice alt� referin�� care s� indice faptul c� a fost aplicat unul dintre 
regimurile respective; 
    n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe 
facturi sau documente pentru aceea�i opera�iune.” 
 

Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c� dreptul de  deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor de bunuri/servicii este condi�ionat de 
destina�ia bunurilor/serviciilor achizi�ionate, în sensul ca acestea trebuie s� fie destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale societ��ii �i s� fie înso�ite de documente 
justificative. 

Cu alte cuvinte, taxa pe valoarea ad�ugat� este deductibil� numai în cazul 
bunurilor/serviciilor utilizate pentru realizarea de opera�iuni taxabile, opera�iuni care s� 
produc� venit ce se constituie în baz� de impozitare pentru taxa pe valoarea ad�ugat�. 

A�adar, se re�ine c� SC X SRL are drept de deducere numai pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor livrate sau serviciilor prestate de o alt� persoan� 
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impozabil�, cu condi�ia ca acestea s� fie “destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale 
taxabile” 

De asemenea, potrivit prevederilor legale sus enun�ate, se re�ine c� nu este 
deductibil� taxa datorat� sau achitat� pentru achizi�iile de b�uturi alcoolice �i produse din 
tutun, cu excep�ia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânz�rii sau pentru a fi 
utilizate pentru prest�ri de servicii. 
 

Din cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, se re�ine c�, 
societatea contestatoare nu a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� documente din care 
s� rezulte c� bunurile achizi�ionate �i serviciile prestate pentru care societatea a dedus 
taxa pe valoarea ad�ugat�, au fost efectuate în scopul realiz�rii de opera�iuni taxabile. 

De altfel, nici la contesta�ia formulat� societatea contestatoare nu a 
prezentat/anexat documente care s� justifice c� bunurile achizi�ionate �i serviciile prestate 
pentru care societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat�, au fost efectuate în scopul 
realiz�rii de opera�iuni taxabile. 

  
Având în vedere c� deductibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturile 

de achizi�ii de bunuri este expres condi�ionat� de utilizarea bunurilor sau serviciilor 
în folosul opera�iunilor taxabile, generatoare de venit �i faptul c� în justificarea 
facturilor de achizi�ie, nu au fost prezentate documente justificative prin care s� fac� 
dovada c� acestea au contribuit la realizarea de opera�iuni taxabile, precum �i faptul c� a 
dedus taxa pe valoarea ad�ugat� pentru achizi�iile de b�uturi alcoolice, contrar 
dispozi�iilor art.145 alin.(5) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, rezult� c� societatea contestatoare nu are drept de deducere 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de X lei. 

 
Fa�� de prevederile legale mai sus citate �i având în vedere c� la dosarul cauzei nu 

au fost prezentate documente din care s� rezulte o alt� situa�ie de fapt în raport cu 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� privind neacordarea deductibilit��ii taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� total� de X lei, contesta�ia urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat�, pentru acest cap�t de cerere, respectiv pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de X lei. 

 
De subliniat este faptul c�, prin contesta�ia formulat� societatea contestatoare 

recunoa�te c� a procedat gre�it la exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de X lei �i anume: X lei - TVA aferent� achizi�iilor de b�uturi 
alcoolice, X lei - o parte a TVA corespunz�toare facturii emise de X SRL pentru achizi�ia 
de mixtur� asfaltic�, X lei - TVA aferent� achizi�iei a unor saco�e tip banan�, X lei - TVA 
aferent achizi�iei de servicii de cazare, X lei – TVA aferent  efectu�rii unui sondaj de 
opinie, X lei -TVA aferent achizi�iei unor butoni.       

 
 2.2 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de X lei, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are drept de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturile fiscale emise de o societate 
declarat� contribuabil inactiv la data emiterii acestora. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� în ceea ce prive�te rela�ia 

comercial� desf��urat� între SC X SRL �i SC X SRL aceasta s-a desf��urat în perioada 
30.07.2011 - 15.12.2011, constând în achizi�ii de bunuri �i livr�ri de prest�ri servicii, dup� 
cum urmeaz�: 
  - achizi�ii efectuate de SC X SRL reprezentând zgur� �i material de umplutur�, fiind 
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primite un num�r de 11 facturi fiscale (Anexa nr.11) ; 
  - o livrare reprezentând prest�ri servicii c�tre SC X SRL. 

Facturile emise �i fi�a contului 401 - analitic SC X SRL, respectiv fi�a contului 411 - 
analitic SC X SRL, fi�e întocmite de societate verificat�, sunt redate în Anexa nr. 11. 

Totalul tranzac�iilor privind achizi�iile de bunuri/livrarile de prest�ri de servicii este în 
sum� de X lei, din care baza impozabil� în sum� de X lei �i TVA în sum� de X lei. 
 

Pe parcursul derul�rii inspec�iei fiscale, echipa de inspec�ie, cu adresa 
nr.X/16.08.2012 a solicitat la D.G.F.P. Cara�-Severin efectuarea unui control încruci�at la 
SC X SRL. Conform r�spunsului primit cu adresa nr.X/25.01.2013 a rezultat c� societatea 
SC X SRL, în perioada 11.06.2009 - 03.10.2011, a fost declarat� contribuabil inactiv, 
societatea nu mai avea calitate de persoana impozabil� din punct de vedere al taxei pe 
valoarea ad�ugata, codul de înregistrare în scopuri de TVA fiindu-i anulat de organele 
fiscale competente, conform art.153 alin.(9) din Codul fiscal . 

Societatea a fost declarat� inactiv� ca urmare a nedepunerii de declara�ii fiscale 
conform OMFP nr.1167/29.05.2009 în data de 11.06.2009, fiind anulat codul de 
înregistrare în scopuri de TVA în data de 01.07.2009, �i a fost reactivat� �i reînregistrat� 
ca pl�titor de TVA în data de 03.10.2011, conform O.M.F.P. nr.3144/16.09.2011, a�a cum 
rezult� din Registrul contribuabililor inactivi/reactiva�i (Anexa nr. 14). 

În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea SC X 
SRL a desf��urat cu SC X SRL tranzac�ii �i pe perioada în care a fost activ�, respectiv în 
perioada 03.10.2011 -15.12.2011, aceasta constând în achizi�ii în sum� total� de X lei, din 
care TVA în sum� de X lei �i livr�ri în sum� total� de X lei din care, TVA în sum� de X lei. 

Pe perioada în care SC X SRL a fost declarat� inactiv�, respectiv perioada 
01.07.2011 - 03.10.2011 aceasta a emis c�tre SC X SRL un num�r de 9 facturi fiscale cu 
TVA. Totalul tranzac�iilor efectuate de societatea verificat� cu contribuabilul inactiv este în 
sum� total� de X lei, din care baza impozabil� în sum� de X Iei �i TVA în sum� de X lei. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea SC X SRL nu are 
dreptul de deducere asupra TVA în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� stabilind 
diferen�a de TVA în sum� de X lei, fiind înc�lcate prevederile art.11 alin.(1^2);  art. 145 
alin.(1) lit.a) - "Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere: (1) Pentru exercitarea 
dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele 
condi�ii: a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� 
s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u 
de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factura emis� în conformitate cu prevederile 
art. 155" �i art.153 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare (situa�ia este prezentat� în Anexa nr.8). 
  
 În drept, sunt incidente dispozi�iile art.11 alin.(1^1 �i alin. (1^2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
    „(1^1) Autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal�. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� 
prin ordin. Lista contribuabililor declara�i inactivi se public� pe pagina de internet a 
Ministerului Finan�elor Publice - portalul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� �i va fi 
adus� la cuno�tin�a public� în conformitate cu cerin�ele prev�zute prin ordin al 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�." 
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Începând cu data de 17.09.2011 prevederile art.11 alin.(1^1 �i alin. (1^2) au fost 

modificate de Ordonan�a nr.30/2011 pentru modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, care precizeaz�: 

“(1^1) Autorit��ile fiscale nu vor lua în considerare o tranzac�ie efectuat� de un 
contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia livr�rilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii 
de executare silit�. 
    (1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile 
efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, cu excep�ia achizi�iilor de bunuri efectuate în 
cadrul procedurii de executare silit�.” 
     

coroborat cu prevederile Ordinului nr.575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i 
declararea contribuabililor inactivi, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 
   Art. 3 
   „(1) De la data declar�rii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, 
facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. 
    (2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu înc�lcarea 
interdic�iei prev�zute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.“ 
 

De asemenea, sunt aplicabile prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
    Art. 146 
    “(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi 
fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u de 
c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile art. 
155;” 
 Iar în  conformitate cu dispozi�iile art.155 alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific� factura în mod 
unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas�rii unui avans, 
în m�sura în care aceast� dat� difer� de data emiterii facturii; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dup� caz, 
codul de identificare fiscal�, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România �i care 
�i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal; 
    f) denumirea/numele �i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum �i codul 
de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscal� ale beneficiarului, dac� 
acesta este o persoan� impozabil� sau o persoan� juridic� neimpozabil�; 
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România �i care �i-a 
desemnat un reprezentant fiscal, precum �i denumirea/numele, adresa �i codul de 
înregistrare prev�zut la art. 153 ale reprezentantului fiscal; 
    h) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum �i 
particularit��ile prev�zute la art.125^1 alin.(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi; 
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    i) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor sau, dup� caz, avansurile facturate, 
pentru fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum 
�i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    j) indicarea cotei de tax� aplicate �i a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în func�ie 
de cotele taxei;” 

 
 Potrivit prevederilor legale sus men�ionate, pentru exercitarea dreptului de 
deducere a TVA, orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, trebuie s� 
justifice dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, 
aferent� bunurilor �i/sau serviciilor care i-au fost livrate �i/sau prestate sau urmeaz� s�-i 
fie livrate �i/sau prestate de o alt� persoan� impozabil�, de asemenea înregistrat� în 
scopuri de TVA, cu factur� care trebuie s� cuprind� în mod obligatoriu informa�iile 
prev�zute de legiuitor prin articolele de lege mai sus precizate �i s� fie emis� pe numele 
persoanei impozabile de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 

 
Din coroborarea textelor de lege invocate, se re�ine c�, nu sunt luate în considerare 

de autorit��ile fiscale fiscale tranzac�iile efectuate de un contribuabil declarat inactiv. De 
asemenea de la data declar�rii ca inactiv un contribuabil nu mai are dreptul s� utilizeze 
facturi, alte documente sau formulare tipizate cu regim special, iar documentele fiscale 
emise de un contribuabil inactiv nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal. 

 
În spe�� sunt incidente �i prevederile art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
    “(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ. 
     (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate angajeaz� 
r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat, precum �i a celor care le-au 
înregistrat în contabilitate, dup� caz. ” 

  
Din prevederile legale sus precizate se re�ine c� documentele justificative care stau 

la baza înregist�rilor în contabilitate angajeaz� r�spunderea atât a persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat, cât �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate. 

 
Totodat�, Decizia nr.V din 15.01.2007, publicat� în Monitorul Oficial 

nr.732/30.10.2007, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie precizeaz� c�: “taxa pe valoarea 
ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea 
impozitului pe profit în situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in sau 
nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii 
opera�iunii pentru care se solicit� deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�.” 

Astfel, se re�ine c�, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� înscris� în facturile primite de la furnizori este obligatorie verificarea condi�iilor 
impuse de lege privind modul de completare a facturilor (documentelor). 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv Raportul de 

inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, se re�ine c� societatea contestatoare �i-a exercitat 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturi fiscale emise de SC 
X SRL - societate declarat� inactiv�. 

Potrivit prevederilor legale enun�ate, documentele fiscale, în spe�� facturile (un 
num�r de 9 facturi fiscale ) emise de SC X SRL – societate declarat� inactiv� cu care SC 
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X SRL a avut rela�ii comerciale în perioada 01.07.2011 - 03.10.2011, nu mai produc 
efecte juridice din punct de vedere fiscal, deci societatea verificat� nu are drept de 
deducere pentru TVA înscris� în respectivele facturi.  

 
Referitor la sus�inerile contestatoarei, referitoare la cauza în discu�ie, acestea nu 

pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei, având în vedere cele precizate în acest 
sens la pct.1.2 din prezenta decizie.   

 
În spe��, incidente sunt �i prevederile art. 213 alin.(1) din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 “ ART. 213 

    Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i 

de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se 
face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii.” 

 
Având în vedere cele prezentate, prevederile legale men�ionate, documentele 

existente la dosarul cauzei, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� în mod legal nu au 
acordat drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de X lei înscris� în 
documente care, potrivit legii, nu au calitatea de documente care produc efecte juridice 
din punct de vedere fiscal, nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de 
dispozi�iile legale, deoarece au fost emise de un furnizor declarat inactiv, motiv pentru 
care contesta�ia privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, va fi respins� ca 
neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere. 

 
2.3 Referitor la suma total� de X lei, din care: 
- X lei reprezentând dobânzi/ major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�  
- X  lei reprezentând penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie fiscal� în mod 

legal au stabilit în sarcina societ��ii obliga�iile fiscale accesorii de plat� aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat� individualizate prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X/30.04.2013.  

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina contestatoarei pentru 

perioada 25.08.2009 – 25.03.2013 dobânzi/major�ri de întârzieze în sum� de X lei,  
respectiv  penalit��i de întârziere pentru perioada 01.07.2010 – 25.03.2013 în sum� de X 
lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, calculul acestora fiind prezentat în axexa nr.9 – 
Situa�ia privind major�rile/dobânzile de întârziere aferente TVA avansuri deduse �i ulterior 
stornate �i major�rile/dobânzile de întârziere aferente  diferen�elor de TVA stabilite. 

 
Potrivit, Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, se re�in urm�toarele: 
1. Societatea verificat� a inten�ionat s� achizi�ioneze un buldozer (factura 

X/20.05.2011) �i o sta�ie de betoane (factura nr. X/30.07.2011), fiind primite 2 facturi de 
avans, ulterior opera�iunile fiind anulate, prin stornarea facturilor de avans (facturile nr. 
X/03.10.2011 �i factura nr.X/30.09.2011).  La momentul primirii facturilor de avans SC X 
SRL a dedus TVA în sum� total� de X lei (X lei + X lei) iar, la momentul storn�rii 
avansurilor a regularizat taxa pe valoarea ad�ugat� dedus�, situa�ia fiind prezentat� în 
Anexa nr.8.   
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Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� avansurile facturate �i ulterior 
stornate nu au avut Ia baz� bunuri care s� fie efectiv livrate, fiind înc�lcate prevederile 
art.145 alin.(1) din Codul fiscal, potrivit c�ruia: "dreptul de deducere ia na�tere la 
momentul exigibilit��ii taxei", iar exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� are loc, conform 
art.134^2 alin.(2) lit.b), la data încas�rii avansului (de c�tre furnizor) - avansurile 
reprezint� plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor, efectuate 
înainte de data livr�rii sau prest�rii servicilor” - coraborat cu prevederile art.146 alin.(1) 
lit.a) care prevede exercitarea dreptului de deducere a taxei aferente bunurilor care i-au 
fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urrmeaz� s� îi fie prestate 
în beneficiul s�u.  

 
Pentru TVA dedus� de societate în sum� de X lei, reprezentând avansurile pentru 

utilaje, avansuri stornate integral ulterior, organele de inspec�ie fiscal� au calculat majorari 
de întârziere/dobânzi de la data deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� �i pân� la data 
stornarii acesteia, conform prevederilor art.120 alin.(1) �i alin.(7) din O.G. nr. 92/2003 
republicat�. (Anexa nr. 9). 

 
2. Pentru TVA dedus� de societate �i stabilit� ca diferen�� de TVA în sum� de X lei 

organele de inspec�ie fiscala au calculat major�ri de întârziere/dobanzi  conform 
prevederilor art.120 alin.(1) �i alin.(7) din O.G. nr. 92/2003 republicat� (Anexa nr. 9). 

3. În perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 
înregistreaz� TVA deductibil� aferenta unor facturi de avans emise de diver�i furnizori, �i 
anume: SC X SRL (SC X SRL), SC X SRL, SC X SRL �i SC X SRL. Facturile primite 
reprezint� avansuri care ulterior au fost stornate integral, nefiind concretizate în livr�ri de 
bunuri sau execut�ri de lucr�ri. Mai mult, avansurile facturate nu au avut la baz� plata 
par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor efectuate înainte de data livr�rii 
sau prest�rii servicilor. 

             
Pentru diferen�a de TVA în sum� total� de X lei, organele de inspec�ie fiscala au 

procedat la calculul dobânzilor �i major�rilor de întârziere în conformitate cu prevederile 
art.120 alin.(1) �i alin.(7) din O.G. nr. 92/2003 de la data scadentei �i pân� la data de 
25.03.2013, în sum� total� de X lei. 

Totodat�, au procedat Ia calculul penalit��ilor de întârziere prin aplicarea cotei de 
15% asupra sumei de X lei reprezentând obliga�ie fiscal� principal� r�mas� nestins� în 
conformitate cu prevederile art.120^1 alin.(1) �i alin.(2) lit.c) din O.G. nr. 92/2003. Nivelul 
penalit��ii de întârziere aferent� diferen�ei de TVA este în suma de X lei, calculul fiind 
prezentat în Anexa nr. 9. 

 
Societatea sus�ine c� prin raportare la dispozi�iile art.134^2 alin.(2) lit.a), art.145 alin. 

(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
dreptul de deducere a taxei ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei, ceea ce în cazul în 
discu�ie, momentul exigibilit��ii taxei îl constituie data emiterii facturii de avans, �i prin 
urmare trebuie înl�turate obliga�iile de plat� stabilite în sarcina sa de c�tre organul de 
control în leg�tur� cu facturile emise în avans (anexa 9), societatea procedând corect la 
deducerea TVA �i ulterior la regularizare. 
 

În drept, potrivit prevederilor art.119 alin.(1) �i art. 120 alin.(1), alin. (7) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se stipuleaz�:  
“ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 



 
      

 
 

 42 
������������

    (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. 

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

Potrivit prevederilor  pct. 9 din O.U.G.nr.39/2010, art.119 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, are urm�torul cuprins: 
“ART. 119 
Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 

(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.” 

 
Iar, potrivit pct. 10 din O.U.G. nr.39/2010 pentru modificarea O.G. nr.92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, art. 120 alin.(1), alin.(7) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
modific� astfel: 
“ART. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(…) 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale." 
 
 Alin. (7) al art. 120 a fost modificat de pct. 2 al art. I din O.U.G.nr. 88/2010 pentru 
modificarea O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, astfel:  
“(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale.” 
 

Alin. (7) al art. 120 a fost modificat de articolul unic din Legea nr. 46/2011 privind 
aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea �i 
completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�  
( modific� pct. 10 al art. I din O.U.G.nr. 39/2010), astfel:  
“(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi modificat prin 
legile bugetare anuale.” 
 
 Coroborate cu prevederilor art. 120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, începând cu 
01.07.2010: 
    “ART. 120^1 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere 
datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
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    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� �i 
nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere 
este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
 
 Se re�ine c�, pentru sumele datorate �i nepl�tite la scaden�� la bugetul general 
consolidat, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
 

Din analiza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, respectiv a axexei nr.9 
- „Situa�ia privind major�rile/dobânzile de întârziere aferente TVA avansuri deduse �i 
ulterior stornate �i major�rile/dobânzile de întârziere aferente  diferen�elor de TVA 
stabilite”, se re�ine c� major�rile de întârziere/dobânzi au fost calculate asupra taxei pe 
valoarea ad�ugat� dedus� de societate �i stabilit� ca diferen�� de TVA de organele de 
inspec�ie fiscal� precum �i asupra  taxei pe valoarea ad�ugat� dedus� de societate 
aferent� unor facturi de avans, avansuri care ulterior au fost stornate integral, nefiind 
concretizate în livr�ri de bunuri sau execut�ri de lucr�ri, avansurile facturate neavând la 
baz� plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor efectuate înainte de 
data livr�rii sau prest�rii serviciilor.  

 
Totodat�, se re�ine c� în ceea ce prive�te deductibilitatea taxei pe valoarea 

ad�ugat� aferent� facturilor de avans, consecin�ele fiscale s-au concretizat doar în 
stabilirea de major�ri de întârziere/dobânzi, calculate pe perioada cuprins� între data 
primirii  facturilor de avans (care este �i data la care societatea a dedus TVA) �i data 
primirii facturilor de stornare a avansurilor (care este �i data la care societatea a 
regularizat TVA în sensul anul�rii dreptului de deducere). 

Potrivit prevederilor art. 145 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile în perioada de referin��: 

“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
    ART. 145 

(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei.” 
    Iar prevederile art. 134^2, din acela�i act normativ:  

 
  “ Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
    ART. 134^2 
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. 
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: 
    a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; 
    b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate înainte de 
data la care intervine faptul generator. Fac excep�ie de la aceste prevederi avansurile 
încasate pentru plata importurilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente importului, 
precum �i orice avansuri încasate pentru opera�iuni scutite sau care nu sunt impozabile. 
Avansurile reprezint� plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor, 
efectuat� înainte de data livr�rii sau prest�rii acestora “ 
 
 Art.155 alin.(1) din acela�i act normativ: 

“ (1) Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o prestare de 
servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. 
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(1) �i (2), trebuie s� emit� o factur� c�tre fiecare beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 
15-a zi a lunii urm�toare celei în care ia na�tere faptul generator al taxei, cu excep�ia 
cazului în care factura a fost deja emis�. De asemenea, persoana impozabil� trebuie 
s� emit� o factur� c�tre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în 
leg�tur� cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pân� în cea de-a 
15-a zi a lunii urm�toare celei în care a încasat avansurile, cu excep�ia cazului în 
care factura a fost deja emis�.” 
 
 Fa�� de prevederile legale de mai sus se re�ine c�, pentru pl��ile în avans 
exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� intervine la data încas�rii/pl��ii avansurilor 
efectuate înainte de data la care intervine faptul generator, iar dreptul de deducere ia 
na�tere în momentul în care taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�.  

Astfel, se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� devine exigibil� la data faptului 
generator, iar faptul generator intervine la data livr�rii de bunuri, cu anumite excep�ii, când 
exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este anticipat� faptului generator �i intervine la 
data încas�rii/pl��ii avansului, în cazul în care se încaseaz�/pl�tesc avansuri înainte de 
data livr�rii de bunuri.  

Se re�ine c� societatea a înregistrat în contabilitate factura X/20.05.2011 
reprezentând avans buldozer �i factura nr. X/30.07.2011 reprezentând avans sta�ie de 
betoane, ulterior opera�iunile fiind anulate, prin stornarea facturilor de avans (facturile 
nr.X/03.10.2011 �i factura nr.X/30.09.2011).  La momentul primirii facturilor de avans SC 
X SRL a dedus TVA în sum� total� de X lei (X lei + X lei) iar, la momentul stornarii 
avansurilor a regularizat taxa pe valoarea ad�ugat� dedus�,  

De asemenea, în perioada verificat�, societatea înregistreaz� TVA deductibil� 
aferent� unor facturi de avans emise de diver�i furnizori, �i anume: SC X SRL (SC X 
SRL), SC X SRL, SC X SRL �i SC X SRL. Facturile primite reprezint� avansuri care 
ulterior au fost stornate integral. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� avansurile facturate �i ulterior 
stornate nu au avut Ia baz� bunuri care s� fie efectiv livrate, acestea nefiind concretizate 
în livr�ri de bunuri sau execut�ri de lucr�ri. Mai mult. avansurile facturate nu au avut la 
baz� plata par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor efectuate înainte de 
data livr�rii sau prest�rii servicilor. 

Fa�� de cele men�ionate mai sus rezult� c� deducerea TVA aferent� facturilor de 
avans emise de diver�i furnizori, efectuat� de societate, nu se încadreaz� în prevederile 
art. 134^2 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, având în vedere c� avansurile facturate nu au fost concretizate în 
livr�ri de bunuri sau execut�ri de lucr�ri �i nu au avut la baz� plata par�ial� sau integral� a 
contravalorii bunurilor �i serviciilor efectuate înainte de data livr�rii sau prest�rii servicilor. 

 
Prin urmare, sus�inerea contestatoarei referitoare la faptul c� momentul exigibilit��ii 

taxei îl constituie data emiterii facturilor în avans, prevalâd art.134^2 alin.(2) lit.a) din  
Codul fiscal, nu este în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile  
art. 134^2 alin.(2) lit.b) din Legea Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare “avansurile reprezint� plata par�ial� sau integral� a contravalorii 
bunurilor �i serviciilor, efectuat� înainte de data livr�rii sau prest�rii acestora “, deci 
exigibilitatea la avansuri nu intervine la data emiterii facturii, ci la data încas�rii/pl��ii 
avansurilor.  

Mai mult de atât, organele de inspec�ie fiscal� în referatul cu propuneri de 
solu�ionare a contesta�iei, men�ioneaz�  „ ...în nici o situa�ie, opera�iunile respective nu au 
avut la baz� livrare de bunuri sau o prestare de servicii, ci doar au circulat facturi 
purt�toare de TVA între societ��i. Mai mult, în toate cazurile nu a fost efectuat� plata 
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acestora. Prin urmare, avansurile facturate �i ulterior stornate nu au avut la baz� bunuri 
care s� fie efectiv livrate sau servicii care s� fie efectiv prestate �i nici nu au fost 
opera�iuni cu plat�.” 

Pe cale de consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit corect dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� facturilor de avans în conformitate cu 
prevederile art.145 alin.(1) �i art. art. 134^2 alin.(2) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, fapt care a condus la calculul de 
major�ri de întârziere/dobânzi pe perioada cuprins� între data primirii  facturilor de avans - 
care este �i data la care societatea a dedus TVA �i data primirii facturilor de stornare a 
avansurilor - care este �i data la care societatea a regularizat TVA în sensul anul�rii 
dreptului de deducere. 

 
Având în vedere cele re�inute mai sus, respectiv faptul c� în sarcina contestatoarei 

a fost men�inut ca legal datorat debitul în sum� de X lei reprezentând diferen�a de taxa pe 
valoarea ad�ugat�, societatea datoreaz� accesoriile în sum� total� de X lei din care: 
suma de X lei reprezentând dobânzi/major�ri de întârzieze �i suma de X lei 
reprezentând penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, societatea 
neaducând critici referitoare la calcularea de accesorii sub aspectul cotelor aplicate, 
num�rul de zile pentru care au fost calculate accesoriile, însum�rii produselor dintre baza 
de calcul, num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�, motiv pentru care se va respinge 
ca neîntemeiat� contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
3. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de instituire a 

m�surilor asiguratorii nr.X/22.05.2013 �i împotriva Procesului verbal de sechestru 
asigurator pentru bunuri mobile nr.X/06.06.2013, cauza supus� solution�rii este 
dac� Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii se poate pronun�a asupra acestor capete de cerere, în 
condi�iile în care contesta�iile formulate împotriva actelor men�ionate nu se afl� în 
competen�a sa material� de solu�ionare.  
 
 În fapt, prin Dispozi�ia de instituire a m�surilor asiguratorii nr.X/22.05.2013, 
organele de inspec�ie fiscal� au dispus m�suri asiguratorii (sechestru asigurator) asupra 
bunurilor proprietatea SC X SRL reprezentând active patrimoniale de natura 
echipamentelor tehnologice �i mijloacelor de transport asupra c�rora pot fi instituite 
m�suri asiguratorii, astfel: 
  - Autogreder O&K F 156A – nr. inventar X        X lei; 
  - Excavator CASE – nr. inventar X                    X lei; 
                      - total                                                                 X lei. 

Prin Procesul verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.X/06.06.2013 
emis de Administra�ia Finan�elor Publice Caransebe�, se precizeaz� c� s-a procedat la 
aplicarea sigiliului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului SC X SRL, care 
înregistreaz� obliga�ii de plat� în sum� total� de X lei, bunuri mobile prev�zute în anexa la 
procesul verbal, astfel: 
  - Autogreder O&K F 156A – nr. inventar X        X lei; 
  - Excavator CASE – nr. inventar X                    X lei; 
                      - total                                                                 X lei. 

 
 În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i completarile ulterioare, care stipuleaz�: 
Art.129  
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 “(11) Împotriva actelor prin care se dispun �i se duc la îndeplinire m�surile 
asigur�torii cel interesat poate face contesta�ie în conformitate cu prevederile art.172.” 
 
 Art.172 
 “(4) Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� competent� �i se judec� în 
procedur� de urgen��”. 
 
 Având în vedere dispozi�iile imperative ale legii, se re�ine c�, contesta�ia formulat� 
de SC X SRL împotriva Deciziei nr.X/30.04.2013 de instituire a m�surilor asiguratorii �i 
împotriva Procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr.X/06.06.2013, 
nu se afl� în competen�a material� de solu�ionare a Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciului  Solu�ionare Contesta�ii, aceasta apar�inând 
instan�ei judecatore�ti. 

 
4. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Dispozi�iei privind m�surile 

stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea acesteia, în condi�iile în 
care dispozi�ia privind m�surile, nu se refer� la stabilirea de impozite, taxe, 
contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, ci la m�suri stabilite în 
sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean��. 
 
 În fapt, prin Dispozi�ia de m�suri stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.X/30.04.2013, organele de inspec�ie fiscal� au dispus înregistrarea în eviden�a 
contabil� a diferen�elor de taxa pe valoarea ad�ugat� �i impozit pe profit, dobânzile, 
major�rile �i penalit��ile de întârziere aferente diferen�elor stabilite �i achitarea acestora. 
 
 În drept,  sunt incidente prevederile art. 209 alin.(1) din O.G. nr.92/2003  privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�:  
   „Organul competent 
    (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilite prin dispozi�ie de m�suri, se solu�ioneaz� de c�tre: 
    a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor generale ale 
finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a c�ror raz� 
teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au ca obiect 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora, precum �i m�sura de 
diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pân� la 3 milioane lei;” 

 
De asemenea, Ordinul ministrului finan�elor publice nr.1939/2004 pentru aprobarea 

formularului Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, la pct.1 
din Anexa 2  Instruc�iunile de completare a formularului "Dispozi�ie privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�", cod 14.13.27.18, prevede : 

„1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�" 
reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de inspec�ie fiscal� în aplicarea 
prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. 
Nu va cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaz� bugetului 
general consolidat al statului. ”  
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Întrucât m�surile stabilite în sarcina contestatoarei prin Dispozi�ia privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, nu au caracterul unui titlu de 
crean��, se re�ine c� solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere intr� în 
competen�a organelor fiscale emitente ale actului administrativ fiscal contestat. Serviciul  
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice 
Timi�oara nu are competen�a de solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�.  

 
Potrivit prevederilor art. 209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
„(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 

solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, dosarul va fi transmis spre solu�ionare 

Administra�iei Jude�ene a Finan�elor Publice Cara�-Severin - Serviciul de Inspec�ie 
Fiscal� , în calitate de organ emitent al dispozi�iei de m�suri. 

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul actelor normative invocate în prezenta 

decizie, a art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza referatului nr. 
, se: 

 
 

 
D E C I D E  

 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 

Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr.X/30.04.2013 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, 
pentru suma de total� de X lei reprezentând: 
        -  X lei - impozit pe profit suplimentar de plat�; 
        -  X lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit  
                               suplimentar de plat�; 
        -  X lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar de  
                               plat�; 
        -  X lei - taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
       -   X lei - dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
                               suplimentar de plat�; 
       -   X lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
                               suplimentar de plat�. 
 

2. Transmiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva Dispozi�iei privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.X/30.04.2013, Administra�iei 
Jude�ene a Finan�elor Publice Cara�-Severin - Serviciul de Inspec�ie Fiscal�, spre 
competenta solu�ionare. 
 

3. Constatarea necompeten�ei materiale de solu�ionare a contesta�iei formulat� de 
SC X SRL împotriva Deciziei de instituire a m�surilor asiguratorii nr.X/22.05.2013 �i a 
Procesului verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. X/06.06.2013, a 
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Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, aceasta apar�ine instan�ei judec�tore�ti. 

 
  
Prezenta decizie se comunic� la: 

                               -  SC X SRL  
                               -  Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin                                                

 
Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 

potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii. 

 
 
 
 
 
 

P.DIRECTOR GENERAL, 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


