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DECIZIA NR. 115 emis�  de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� cu 
adresa nr..../..2009 de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra 
contesta�iei formulat� de SC X SRL , cu sediul în ..., b-dul …, nr…., bl…., 
ap…., jude�ul ....  
 
           Contesta�ia, a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr..../..2009, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, referitoare la 
suma de ... lei, reprezentand: 
- ... lei -  impozit pe profit stabilit suplimentar 
-   ... lei - major�ri de întârziere  
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� 
- ... lei - major�ri de întârziere  
 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând 
c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205, art.206 �i art.209 (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

       I. Prin contesta�ie, agentul economic, contest� par�ial impozitul pe 
profit, taxa pe valoarea ad�ugat� �i major�rile de întârziere aferente, 
sus�inând faptul c�,  în perioada aprilie - iunie 2007, a executat Iucr�ri de 
constructii �i pentru care a emis facturi în valoare de ... lei, din care TVA în 
sum� de ... lei, facturi pentru care s-au eviden�iat corect în balan�ele 
contabile �i raport�rile lunare, obliga�iile de plat� generate de acestea 
achitându-se la termen.                       

        Pân� la încheierea lucr�rilor s-a încasat par�ial contravaloarea 
facturilor, beneficiarul refuzând s� achite o diferen�� în valoare de ... lei, pe 
motiv c� nu au fost respectate normele cantitative �i calitative ale lucr�rilor. 

��������	���
���������������������������
����������������������������
���
���������������������

��	��������	��������	��������	���������	�	���	�	���	�	���	�	�������������������������������������������� 



 
     ����

 
 

  

2/9 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	������

        Agentul economic arat� c� în anul 2008, dup� încheierea prin bilan�ul 
anual al exerci�iului financiar pe 2007, suma neîncasat� a fost eviden�iat� în 
contul 411.8 – „clien�i incer�i”, urmând ca în continuare s� demareze 
demersurile legale pentru recuperarea crean�ei.  
 
        Astfel, la data de 26.09.2008 s-a încheiat Procesul verbal de stingere 
a litigiului, prin care s-a consim�it ca suma datorat� de debitor s� se reduc� 
la ... lei �i care a �i fost încasat�, acest lucru eviden�iindu-se în 
contabilitatea societ��ii.  
 
        Concluzionând, contestatorul solicit� luarea în considerare ca valabil�, 
factura nr..../..2008 privind stornarea sumei de ... lei, din care TVA în sum� 
de ... lei, ceea ce ar implica reducerea bazei impozabile stabilit� 
suplimentar �i implicit a impozitului pe profit, a taxei pe valoarea ad�ugat� 
�i major�rilor de întârziere aferente.  
        
      II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, înregistrat sub nr. .../..2009, 
care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../..2009, organele de 
inspec�ie fiscal�, au consemnat urm�toarele:    

         In ceea ce prive�te impozitul pe profit, în urma verific�rilor 
efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a 
efectuat în cursul anului 2007 lucr�ri de construc�ii în valoare total� de ... lei 
din care TVA în sum� de ... lei) pe care le-a facturat în cursul anului 2007 �i 
le-a înregistrat în eviden�ele contabile aferente perioadei aprilie-iunie 2007, 
societatea prezentând pentru lucr�rile executate c�tre client, situa�ii de 
lucr�ri lunare, respectiv, pentru lunile aprilie, mai �i iunie 2007.  

         Societatea a încasat integral în anul 2007 contravaloarea facturii nr...., 
iar pentru facturile nr.... �i nr.... în valoare total� de ... lei, încasarea s-a 
f�cut par�ial, respectiv ... lei conform chitan�ei nr..../..2007 �i ... lei conform 
chitan�ei .../..2008, ulterior pentru diferen�a de încasat în sum� de ... lei, 
societatea a emis factura în ro�u nr..../..2008, prin care a fost stornat� 
contravaloarea lucr�rilor de construc�ii în valoare de ... lei din care TVA 
aferent în sum� de ... lei. 

         De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea a reflectat în contabilitate în contul 654    ,,Pierderi din crean�e �i 
debitori diver�i" cheltuieli în sum� de ... lei iar în contul 754 "venituri din 
crean�e reactivate �i debitori" venituri în sum� de ... lei, rezultând o pierdere 
din crean�e în suma de ... lei, din care suma de ... lei a fost considerat� de 
c�tre societate cheltuial� nedeductibil� din punct de vedere fiscal, iar 
diferen�a de cheltuial� în suma de ... lei a fost considerat� cheltuial� 
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deductibil� din punct de vedere fiscal de c�tre societate, diminuând astfel 
baza impozabil� la impozitul pe profit cu suma de ... lei, înc�lcând astfel 
prevederile art.21 alin.2 lit.n �i alin.4 Iit.o din Legea nr.571/2003 republicat� 

         Prin urmare, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la recalcularea 
impozitului pe profit aferent anului 2008, stabilind o diferen�� suplimentar� 
de impozit pe profit în sum� de ... lei, aferent� unei baze impozabile în 
suma de ... lei �i major�ri de întârziere în sum� de ... lei. 

In ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, având în vedere 
cele re�inute la impozitul pe profit, organele de inspec�ie fiscal�   au stabilit 
pentru anul 2008 o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� 
de ... lei, întrucât agentul economic a înregistrat eronat în evidentele 
contabile ale lunii septembrie 2008 factura de stornare nr..../..2008, 
diminuând baza impozabil� la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� cu 
suma de ... lei, respectiv a stornat TVA colectat� în suma de ... lei. 

Astfel, agentul economic a înc�lcat prevederile art.138 alin.1 Iit.b din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

         Prin urmare, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la recalcularea 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� anului 2008, stabilind o diferen�� 
suplimentar� de plat� în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere în sum� de 
... lei. 

       III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, 
sus�inerile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
invocate de societatea contestatoare �i de organele de inspec�ie 
fiscal�, se re�in urm�toarele: 
          
         SC X SRL  din ... a fost înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului 
din cadrul Camerei de Comer� �i Industrie a jude�ului ... cu certificat nr….  �i 
Cod Unic de Inregistrare Fiscal� … . 
           
       A. Referitor la cap�tul de cerere privind impozitul pe profit în suma 
de ... lei stabilit pentru o parte din venitul aferent facturilor fiscale 
emise pentru prest�ri de servicii, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
societatea a diminuat profitul impozabil, în condi�iile în care ulterior 
prestatorul storneaz� venitul ca urmare a neîncas�rii contravalorii 
serviciilor prestate. 
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        In fapt, societatea comercial� X SRL  ... în calitate de executant, a 
efectuat în perioada aprilie – iunie 2007, lucr�ri de construc�ii, beneficiarul 
fiind domnul B �i pentru au fost emise: 

- Factura fiscal� nr..../...2007 în sum� total� de ... lei 
o încasat� integral   

- Factura fiscal� nr..../...2007 în sum� total� de ... lei 
�i 

- Factura fiscal� nr..../...2007 în sum� total� de ... lei  
o pentru care, încasarea s-a f�cut par�ial, respectiv ... lei conform 

chitan�ei nr..../..2007 �i ... lei conform chitan�ei .../..2008. 
          
          Prin contesta�ie, agentul economic arat� faptul c�, beneficiarul a 
refuzat s� achite diferen�a contravalorii lucr�rilor de construc�ii, pe motiv c� 
nu au fost respectate normele cantitative �i calitative ale unor opera�ii 
incluse în situa�iile de plat� lunare emise. 
 
        De asemenea, contestatorul sus�ine c� a efectuat o serie de demersuri 
c�tre beneficiar de a onora plata integral� a facturilor, încheindu-se în acest 
sens Contractul de asisten�� juridic� nr..../..2008 �i potrivit c�ruia, avocatul 
angajat a ob�inut prezentarea p�r�ilor implicate la o dat� convenit� pentru 
conciliere. 
 
         Astfel, la data de 12.06.2008 s-a încheiat Procesul verbal de 
conciliere direct�, prin care debitorul î�i exprim� urm�toarele puncte de 
vedere: 

- facturile emise de creditoare nu sunt acceptate, întrucât dep��esc 
valoarea contractului 

- situa�iile de lucr�ri con�in opera�ii �i cantit��ii mai mari decât cele 
executate real 

- creditoarea nu a invitat debitorul la recep�ia lucr�rilor  
- o parte din lucr�rile executate au prezentat deficien�e calitative ce ar fi 

urmat s� fie men�ionate în procesul verbal de recep�ie    
         Punctul de vedere comun atât al beneficiarului cât �i al prestatorului, a 
exprimat necesitatea refacerii m�sur�torilor în teren �i implicit refacerea 
situa�iilor de lucr�ri func�ie de datele noi ap�rute.   
 
        La data de 26.09.2008, pentru diferen�a de încasat în sum� total� de 
... lei, societatea a emis Factura fiscal� în ro�u nr..../..2008, prin care a fost 
stornat� contravaloarea lucr�rilor de construc�ii în valoare de ... lei din care 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în sum� de ... lei. 
 
          Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se re�ine faptul 
c�, stornarea contravalorii lucr�rilor de construc�ii în valoare de ... lei din 
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care taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în sum� de ... lei, s-a facut având 
la baz� Procesul verbal de stingere a litigiului încheiat la data de 
26.09.2008, care atest� acordul scris între p�r�i, prin care p�r�ile, de 
comun acord au convenit c� suma ce se pl�te�te pentru lucr�rile efectuate 
este de ... lei. 
         A�a cum sus�ine �i contestatorul prin contesta�ie: “pentru a evita 
chemarea în judecat� a debitorului ceea ce implica cheltuieli financiare �i 
de timp … am încheiat Procesul verbal de stingere a litigiului din data de 
26.09.2008 …”.   
 
         Prin actul administrativ fiscal încheiat, organul de inspec�ie fiscal� nu 
accept� factura privind stornarea serviciilor prestate în sum� de ... lei (din 
care TVA în sum� de ... lei) având ca efect fiscal diminuarea veniturilor cu 
suma de ... lei (... lei minus cheltuielile în sum� de ... lei considerate de 
c�tre societate ca �i cheltuielil nedeductibile din punct de vedere fiscal), 
motivate de faptul c�, agentul economic a înc�lcat prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
 
         In drept, potrivit prevederilor din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare perioadei supuse 
inspec�iei, se prevede: 
    Art.19 “Reguli generale 
    (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 “Cheltuieli 
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii 
de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative 
în vigoare. 
    (2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri �i: 
    … n) pierderile înregistrate la scoaterea din eviden�� a crean�elor 
neîncasate, în urm�toarele cazuri: 
    1. procedura de faliment a debitorilor a fost închis� pe baza 
hot�rârii judec�tore�ti; 
    2. debitorul a decedat �i crean�a nu poate fi recuperat� de la 
mo�tenitori; 
    3. debitorul este dizolvat, în cazul societ��ii cu r�spundere limitat� 
cu asociat unic, sau lichidat, f�r� succesor; 
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    4. debitorul înregistreaz� dificult��i financiare majore care îi 
afecteaz� întreg patrimoniul. 
[…] 
   (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
… o) pierderile înregistrate la scoaterea din eviden�� a crean�elor 
incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperit� de 
provizion, potrivit art.22, precum �i pierderile înregistrate la scoaterea 
din eviden�� a crean�elor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte 
situa�ii decât cele prev�zute la art.21 alin.(2) lit. n). În aceast� situa�ie, 
contribuabilii care scot din eviden�� clien�ii neîncasa�i sunt obliga�i s� 
comunice în scris acestora scoaterea din eviden�� a crean�elor 
respective, în vederea recalcul�rii profitului impozabil la persoana 
debitoare, dup� caz;” 
 
          Având în vedere cele precizate mai sus �i în temeiul prevederilor 
legale citate, se re�ine c� agentul economic nu avea dreptul s� diminueze 
baza impozabil�, prin stornarea veniturilor neîncasate, în condi�iile în care, 
crean�ele în cauz� neîncasate de la debitor, sunt cheltuieli nedeductibile din 
punct de vedere fiscal, ele nefiind exemplificate de c�tre legiuitor la 
excep�ii, respectiv cazurile în care pierderile înregistrate la scoaterea din 
eviden�� a cren�elor neîncasate sunt considerate cheltuieli efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri �i implicit cheltuieli deductibile pentru 
determinarea profitului impozabil. 
 
         Mai mult, prin contesta�ia introdus�, agentul economic nu sus�ine 
niciun motiv de drept privind dispozi�iile legale în materie de impozit pe 
profit pentru care a formulat contesta�ie.  
 
        Prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
  Art.206 “Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    …c) motivele de fapt �i de drept;…” 
  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”. 
 
        Astfel, prin prisma prevederilor legale mai sus citate �i în 
condi�iile în care, contribuabilul nu arat�  motivele de drept pentru 
care a formulat contesta�ia, organul de solu�ionare nu se poate 
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substitui motivelor contestatorului, contesta�ia formulat� pentru acest 
cap�t de cerere va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat� în drept. 
 
       Referitor la major�rile de întârziere în sum� de ... lei aferente 
impozitului pe profit suplimentar, stabilite în sarcina petentului prin 
decizia de impunere, se re�ine c� stabilirea de major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar fa�� de eviden�a contabil� 
în sarcina contestatorului reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul. 
Deoarece pentru cap�tul de cerere referitor la debitul reprezentând 
impozitul pe profit stabilit suplimentar fa�� de eviden�� în sum� de ... lei, 
contesta�ia se respinge, iar prin contesta�ia formulat� nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al accesorilor rezult� c� �i pentru 
cap�tul de cerere privind major�rile de întârziere, calculate în sarcina 
petentului reprezentând masura accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principale, contesta�ia va fi respins�. 
 
       B. Referitor la cap�tul de cerere privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de ... lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea 
comercial� datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� pentru o 
parte din venitul facturilor fiscale emise pentru prest�ri de servicii �i 
stornate ca urmare a neîncas�rii contravalorii serviciilor prestate. 
         
         A�a cum s-a re�inut la cap�tul de cerere mai sus analizat, societatea 
comercial� X SRL  ..., la data de 26.09.2008, pentru diferen�a de încasat 
în sum� total� de ... lei, societatea a emis Factura fiscal� în ro�u 
nr..../..2008, prin care a fost stornat� contravaloarea lucr�rilor de construc�ii 
în valoare de ... lei din care taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� în sum� de 
... lei. 
 
        Organul de inspec�ie fiscal� a stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� 
colectat� suplimentar în sum� de ... lei, prin neacceptarea Facturii fiscale 
de stornare nr..../..2008 în sum� total� de ... lei, din care tax� pe valoarea 
ad�ugat� colectat� în sum� de ... lei. 
 
        Organul de inspec�ie fiscal� nu ia în considerare factura fiscal� de 
stornare, întocmit� ca urmare a neîncas�rii contravalorii serviciilor prestate, 
motivat de faptul c�, societatea comercial� nu se încadreaz� în prevederile 
legale stipulate prin legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 
        In drept, potrivit prevederilor din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare perioadei supuse 
inspec�iei, se prevede: 
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   Art.134 “Faptul generator �i exigibilitatea - defini�ii 
    (1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate 
condi�iile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.” 
   Art.134^1 “Faptul generator pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de 
servicii 
    (1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data 
prest�rii serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol. 
[…] 
    (4) Pentru prest�rile de servicii decontate pe baz� de situa�ii de 
lucr�ri, cum sunt serviciile de construc�ii-montaj, consultan��, 
cercetare, expertiz� �i alte servicii similare, faptul generator ia na�tere 
la data emiterii situa�iilor de lucr�ri sau, dup� caz, la data la care 
aceste situa�ii sunt acceptate de beneficiar.” 
   Art.134^2 “Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de 
servicii 
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul 
generator. 
    (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;” 
      Art.138 “Ajustarea bazei de impozitare 
    Baza de impozitare se reduce în urm�toarele situa�ii: 
    …b) în cazul refuzurilor totale sau par�iale privind cantitatea, 
calitatea ori pre�urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, în 
condi�iile anul�rii totale ori par�iale a contractului pentru livrarea sau 
prestarea în cauz�, declarat� printr-o hot�râre judec�toreasc� 
definitiv� �i irevocabil�, sau în urma unui arbitraj, ori în cazul în care 
exist� un acord scris între p�r�i;…” 
              
       Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei �i a�a cum s-a 
re�inut la cap�tul de cerere mai sus analizat, potrivit Procesului verbal de 
conciliere direct�, debitorul sus�ine urm�toarele: 

- facturile emise de creditoare nu sunt acceptate, întrucât dep��esc 
valoarea contractului 

- situa�iile de lucr�ri con�in opera�ii �i cantit��ii mai mari decât cele 
executate real 

- creditoarea nu a invitat debitorul la recep�ia lucr�rilor  
- o parte din lucr�rile executate au prezentat deficien�e calitative ce ar fi 

urmat s� fie men�ionate în procesul verbal de recep�ie    
          
        Având în vedere cele precizate mai sus �i prin prisma prevederilor 
legale, se re�ine c� opera�iunea de stornare a contravalorii lucr�rilor de 
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construc�ii, nu este justificat� în condi�iile în care din documentele existente 
la dosarul cauzei, rezult� faptul c�, stornarea s-a facut având la baz� 
Procesul verbal de stingere a litigiului încheiat la data de 26.09.2008, care 
atest� acordul scris între p�r�i, prin care p�r�ile, de comun acord au 
convenit c� suma ce se pl�te�te pentru lucr�rile efectuate este de ... lei, 
f�r� a fi prezentate situa�ii de lucr�ri corectate cu informa�iile �i valorile 
corecte, procese verbale de recep�ie care s� exprime acordul p�r�ilor 
privind refuzurile par�iale referitoare la cantitatea, calitatea ori pre�urile 
serviciilor prestate �i care s� justifice refuzul debitorului a achita 
contravaloarea lucr�rilor de construc�ii în sum� de ... lei din care taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei. 
          
          Fa�� de cele re�inute, contesta�ia formulat� pentru acest cap�t 
de cerere urmeaz� s� fie respins� ca neîntemeiat�. 
            
          Referitor la major�rile de întârziere în sum� de ... lei aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilite în sarcina petentului prin decizia de 
impunere, se re�ine c� stabilirea de major�ri de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar fa�� de eviden�a contabil� în 
sarcina contestatorului reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul. 
Deoarece pentru cap�tul de cerere referitor la debitul reprezentând tax ape 
valoarea ad�ugat� stabilit suplimentar fa�� de eviden�� în sum� de ... lei, 
contesta�ia se respinge, iar prin contesta�ia formulat� nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al accesorilor rezult� c� �i pentru 
cap�tul de cerere privind major�rile de întârziere, calculate în sarcina 
petentului reprezentând masura accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principale, contesta�ia va fi respins�. 
         Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se  
 
                                                    DECIDE: 
 
        Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL  
din ..., pentru suma de ... lei, reprezentând: 
- ... lei -  impozit pe profit stabilit suplimentar 
-   ... lei - major�ri de întârziere  
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� 
- ... lei - major�ri de întârziere  

                                             
       Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ... în termen de 6 luni de la 
comunicare. 


