
               D E C I Z I E  nr.  . 
privind contesta ia formulat de

 
S.C. X    S.R.L. 

înregistrat la 

 
D.G.F.P a jud. Arad sub nr. /09.07.2013 i la D.G.R.F.P. 

Timi oara sub nr. /14.07.2014     

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara

 

a fost sesizat 
de c tre petenta S.C. X    S.R.L. cu adresa nr. 

 

din 11.07.2014, înregistrat la 
D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. /14.07.2014, de reluare a procedurii de 
solu ionare a contesta iei i de c tre AJFP Arad cu adresa nr. /14.07.2014, 
înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. /15.07.2014, asupra relu rii procedurii 
de solu ionare a contesta iei formulate de

 

                                                           
S.C. X    S.R.L. 

CUI RO 

 

cu sediul Arad, str. , jud. Arad  

înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad sub nr. /05.07.2013 i la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. ./09.07.2013.  

Societatea comercial X    S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal nr. F-AR ../23.01.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad. 

 

Prin Decizia nr. /487/25.11.2013 emis de Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei 
formulat de SC X    SRL împotriva Deciziei de impunere nr. F-AR 

/23.01.2013 privind  obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de 
inspec ia fiscal , pân la solu ionarea definitiv a ac iunii în contencios 
administrativ i fiscal din dosarul nr. ./108/2013, procedura administrativ 
urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în 
condi iile legii.

 

Cu adresa nr. ../14.07.2014, înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. 
./15.07.2014, AJFP Arad a transmis, în fotocopie, Sentin a civil nr. 
/04.11.2013 pronun at în dosarul nr. /108/2013 de Tribunalul Arad, r mas 

definitiv prin Decizia civil nr. /04.06.2014 a Cur ii de Apel Timi oara, astfel 
c motivul care a determinat suspendarea a încetat, procedura administrativ fiind 
reluat , în condi iile legii. 

  

Suma total contestat este în cuantum de 

 

lei i reprezint taxa pe 
valoarea ad ugat în sum de 

 

lei, dobânzi/major ri de întârziere în sum de 
.. i penalit i de întârziere în sum de . lei.  

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei, d-na. M, în 
calitate de administrator, a a dup cum prevede art. 206 din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

 



  
Referitor la condi ia de procedur privind respectarea termenului de  

depunere a contesta iei, se re in urm toarele:

  
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c Raportul de 

inspec ie fiscal nr. F-AR ../23.01.2013 i Decizia de impunere nr. F-AR 
./23.01.2013 au fost comunicate petentei cu scrisoare recomandat cu 

confirmare de primire,  conform art. 44 din OG nr. 92/2003, republicat , privind 
Codul de procedur fiscal , la domiciliul fiscal declarat al firmei din Arad, str. 

., dar coresponden a a fost restituit Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad cu 
men iunea destinatar lips de la domiciliu .  

Urmare restituirii coresponden ei, s-a procedat la comunicarea actului 
administrativ fiscal prin publicitate în conformitate cu prevederile art. 43 alin.3 
din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , conform Anun ului 
individual nr. /13.02.2013 întocmit conform art. 44 alin.3 din Codul de 
procedur fiscal , republicat, Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad în tiin ând SC 
X    SRL, despre faptul c au fost emise Raportul de

 

inspec ie fiscal F-AR 
./23.01.2013 i Decizia de impunere F-AR /23.01.2013, acte care pot fi 

consultate de titularul acestora la sediul organului fiscal emitent.   
În cuprinsul Referatului cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr. 

./08.07.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, organele fiscale au 
precizat c motivul pentru care s-a procedat la comunicarea actului administrativ 
fiscal prin publicitate îl reprezint refuzul d-nei. M    de a semna anexele 
Raportului de inspec ie fiscal i de a prezenta Notificarea cu privire la rezultatele 
Raportului de inspec ie fiscal , astfel c având în vedere Procesul verbal privind 
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. ./13.02.2013, rezult 
c Anun ul individual nr. ./13.02.2013 emis de A.I.F. Arad a fost publicat i pe 
pagina de internet a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal 

 

www.mfinante.ro

 

- la data de 13.02.2013, anun ul fiind retras la data de 
28.02.2013, Decizia de impunere nr. F-AR /23.01.2013, considerându-se 
comunicat la data de 28.02.2013

 

conform art. 44 alin.3 din Codul de procedur 
fiscal , republicat. 

  

Analizând documentele existente la dosarul cauzei raportat la sus inerile 
p r ilor în ceea ce prive te îndeplinirea condi iei de procedur privind respectarea 
termenului de depunere a contesta iei, se re ine c organul competent în 
solu ionarea cauzei va avea în vedere Decizia Cur ii Constitu ionale nr. ../2011 
referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , definitiv i general 
obligatorie, prin care Curtea Constitu ional a decis Admite excep ia de 
neconstitu ionalitate ridicat din oficiu de Judec toria Constan a - Sec ia civil 
în Dosarul s u nr. 32.569/212/2009 i constat c dispozi iile art. 44 alin. (3) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal sunt neconstitu ionale în 
m sura în care se interpreteaz în sensul c organul fiscal emitent poate s 
procedeze la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate, cu 

http://www.mfinante.ro


înl turarea nejustificat a ordinii de realizare a modalit ilor de comunicare 
prev zute la art. 44 alin. (2) lit. a)-d) din aceea i ordonan .

 
În considerentele Deciziei din . aprilie 2011, Curtea Constitu ional a 

ar tat c procedând la o interpretare teleologic a dispozi iilor art. 44 alin. (2) lit. 
a)-d) din O.G. nr. 92/2003, enumerarea pe care o con ine nu este întâmpl toare, ci 
modalit ile de comunicare a acelor administrative fiscale sunt men ionate într-o 
ordine de prioritate în ceea ce prive te aplicarea lor.  

Astfel, prima dintre acestea, care asigur certitudinea absolut a lu rii la 
cuno tin a contribuabilului de con inutul actului administrativ fiscal, este cea de 
la lit. a), constând în prezentarea contribuabilului a con inutul actului 
administrativ fiscal de c tre emitent i primirea actului administrativ fiscal de 
c tre acesta sub semn tur . 

 

De asemenea, un grad înalt de certitudine îl confer i modalitatea 
prev zut la lit. b) i anume remiterea c tre contribuabil, sub semn tur , a actului 
administrativ fiscal de c tre persoanele împuternicite ale organului fiscal. 

 

Urmeaz , potrivit lit. c) comunicarea prin po t , la domiciliul fiscal al 
contribuabilului, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire, precum i 
prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dac se asigur transmiterea textului 
actului administrativ fiscal i confirmarea primirii acestuia.  

În fine, la lit. d) este reglementat comunicarea prin publicitate, a c rei 
descriere se g se te în textul de lege care a f cut obiectul criticii de 
constitu ionalitate conform Deciziei Cur ii Constitu ionale nr. ./2011.    

Din motivarea constant a hot rârilor emise de instan ele de judecat 
rezult acestea au f cut aplicabilitatea celor dispuse prin Decizia Cur ii 
Constitu ionale nr. ../2011. În acest sens este i Decizia nr. /17.05.2013 
pronun at de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie 

 

Sec ia de Contencios 
Administrativ i Fiscal, din al c rui con inut cit m:

 

Nu se contest de c tre instan a de fond faptul c organul fiscal ar fi 
încercat comunicarea actului administrativ fiscal prin po t la domiciliul fiscal 
declarat de organul fiscal, ci s-a repro at c nu exist dovezi din care s rezulte 
încercarea de comunicare c tre contribuabil a actului administrativ-fiscal prin 
modalit ile prev zute de art. 44 alin. (2) lit. a) i b), respectiv: "a) prin 
prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent i primirea actului 
administrativ fiscal de c tre acesta sub semn tur , data comunic rii fiind data 
ridic rii sub semn tur a actului; b) prin remiterea, sub semn tur , a actului 
administrativ fiscal de c tre persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit 
legii, data comunic rii fiind data remiterii sub semn tur a actului".

 

Numai printr-o asemenea interpretare se poate face aplicarea, care este 
obligatorie, a considerentelor Deciziei nr. ./2011 a Cur ii Constitu ionale.

  

Înveder m faptul c modalit ile de comunicare reglementate de legiuitor 
se refer la actul administrativ fiscal, or în cauza supus solu ion rii organele de 
inspec ie fiscal au avut în vedere Raportul de inspec ie fiscal , a c rui semnare a 
fost refuzat de c tre d-na. M    

 

administrator al S.C. X    S.R.L. i nu Decizia 



de impunere emis în baza acestuia, astfel c nu exist dovezi care s probeze 
încercarea de comunicare c tre contribuabil a actului administrativ-fiscal 

 
Decizia de impunere nr. F-AR /23.01.2013, prin modalit ile prev zute de art. 
44 alin. (2) sau (2^1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat. 

De altfel prin O.G. nr. 2/2012, publicat în M.O. nr. 71 din 30 ianuarie 
2012, art. 44 a fost modificat, în sensul c la art. 44 a fost introdus alin. (2^2), 
care prevede:  
În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (2^1), dup caz, nu a fost 

posibil , aceasta se realizeaz prin publicitate. , astfel conform celor re inute mai 
sus, se constat

 

îndeplinite dispozi iile art. 207 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

   

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

  

I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. F-
AR ./23.01.2013  emis de A.I.F. Arad, solicitând desfiin area în totalitate a 
actului atacat, pentru urm toarele motive:

 

A. În ceea ce prive te modul în care s-a desf urat inspec ia fiscal :

 

- inspec ia fiscal s-a desf urat cu înc lcarea dispozi iilor art. 106 i art. 
107 din Codul de procedur fiscal , republicat, consecin a fiind eludarea 
dreptului de a fi ascultat în vederea exprim rii unui punct de vedere în ceea de 
prive te forma i/sau con inutul raportului de inspec ie fiscal ;

 

- nu a fost respectat termenul de 3 zile lucr toare de la data efectu rii 
inspec iei fiscale prev zut la art. 107 alin. (4) din Codul de procedur fiscal , 
atâta timp cât la ora 13 din ziua în care i s-a comunicat în tiin area, X    SRL 

trebuie s aib gata formulat punctul de vedere, f r a ti ce con ine proiectul de 
raport.  

B. În ceea ce prive te comunicarea deciziei de impunere i a raportului de 
inspec ie fiscal :

 

- analizeaz dispozi iile Codului de procedur fiscal în ceea ce prive te 
modalitatea de comunicare raportându-se la Decizia nr. ./28.04.2011 a Cur ii 
Constitu ionale subliniind faptul c atâta timp cât actele administrative fiscale nu 
sunt comunicate în mod legal nu sunt opozabile contribuabililor, neputând 
constitui titluri de crean ;

 

C. În ceea ce prive te constat rile organelor de inspec ie fiscal :

 

- arat c în cuprinsul deciziei atacate, organele de inspec ie fiscal au f cut 
trimitere la Raportul de inspec ie fiscal F-AR nr. /20.12.2011, drept pentru 
care acelea i servicii prestate au fost reconsiderate activitate dependent conform 
acelora i prevederi legale, respectiv art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal i pct. 
67 din Normele de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 44/2004, 
concluzia fiind c prest rile de servicii efectuate pentru X    SRL de c tre d-na M    
în calitate de salariat al F  SRL sunt reconsiderate ca activitate dependent

 



- precizeaz faptul c rela ia contractual în temeiul c reia se presteaz 
servicii de asisten tehnic i consultan este încheiat între dou persoane 
juridice înregistrate în scopuri de TVA i având calitatea de persoan impozabil 
din perspectiva TVA conform dispozi iilor legale incidente, respectiv art. 125 i 
art. 127 din Codul fiscal; 

-  con inutul economic al tranzac iilor reprezentate de prest rile F  SRL 
c tre X    SRL  are drept scop ob inerea de profit, aceea i tranzac ie reprezentând 
venit pentru F  SRL i respectiv cheltuial pentru X    SRL, ambele determinând 
bazele impozabile ale celor dou persoane juridice,

 

- raportul juridic dintre F  S.R.L. i X    S.R.L. nu este unul de munc , ci 
unul comercial , atâta timp cât o societate comercial poate func iona în sensul 
desf ur rii activit ilor conforme cu obiectul s u de activitate autorizat, numai 
prin intermediul administratorului s u, ceea ce înseamn c desf oar o activitate 
legal ;

 

- prest rile de servicii sunt realizate de F  S.R.L. prin intermediul 
administratorului s u, constatarea organelor de control conform c reia activitatea 
desf urat la X    SRL de c tre d-na M    în calitate de salariat al F  SRL fiind 
neconform cu realitatea; 

 

- referirile organelor de control la raportul de inspec ie fiscal emis anterior 
(F-AR ../20.12.2011) nu au nicio relevan întrucât respectivul control a avut 
drept obiectiv alte obliga ii fiscale decât TVA, s-a referit la alt perioad , d-na 
Roncato nu era angajat la F  SRL, iar solu ia pronun at de organul fiscal 
competent în solu ionarea contesta iei depuse de SC X    SRL a fost atacat în 
justi ie, nefiind definitiv ;

 

D. Reconsiderarea unei activit i drept activitate dependent se aplic 
numai persoanelor fizice, iar activitatea desf urat de c tre persoana juridic F  
S.R.L. în beneficiul persoanei juridice X    S.R.L. nu poate fi reconsiderat drept 
activitate dependent deoarece apar ine unei persoane juridice i nu unei persoane 
fizice, iar faptul c activitatea F  S.R.L. a fost prestat efectiv prin intermediul d-
nei M    în calitate de administrator este perfect normal i legal; 

E. Criteriile în baza c rora se reconsider o activitate drept dependent nu 
sunt aplicabile, deoarece d-na M    nu ob ine venituri de la X    S.R.L.  i toate 
veniturile ob inute

 

de F  S.R.L. direct de la X    S.R.L. i de d-na M    direct de la 
F  S.R.L. au fost impozitate, iar impozitele au fost pl tite;

 

F. Criteriile în baza c rora se reconsider o activitate drept dependent nu 
sunt îndeplinite: 

- d-na M    are calitatea de administrator al X    S.R.L. îns numai în ceea ce 
prive te administrarea ordinar a societ ii, aceast societatea mai are un 
administrator în persoana d-lui E   , acestuia revenindu-i cele mai ample puteri 
pentru administrarea ordinar i extraordinar a societ ii;

  

- petenta prezint în contesta ie punctual argumentele pentru care consider 
c  nu sunt îndeplinite condi iile stipulate la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare  i afirm 
c niciunul din criteriile invocate de organele de inspec ie fiscal în baza c rora se 



reconsider o activitate drept dependent nu este îndeplinit, rezult c chiar dac 
reconsiderarea activit ii ar fi aplicabil , ea nu are temei legal;

 
G. Referitor la exercitarea dreptului de deducere a TVA:  
- opera iunile desf urate de c tre X    SRL sunt în marea majoritate servicii 

de prelucrare a bunurilor mobile corporale pentru clientul extern T    SRL, astfel 
încât aceste opera iuni au locul prest rii serviciilor în Italia conform art. 133 alin. 
(2), iar întrucât nu este îndeplinit condi ia de la art. 126 alin. (1) lit. b) acestea nu 
sunt impozabile în România, X    SRL având drept de deducere al TVA aferent 
achizi iilor în temeiul art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal;  

- invoc faptul c nu s-a inut cont de constat rile inspec iilor fiscale 
anterioare în vederea realiz rii unei interpret ri unitare a legii fiscale, petenta 
ar tând c în niciun raport de inspec ie fiscal anterior celui la care ne referim în 
cuprinsul prezentei contesta ii, ocazionat de verificarea ramburs rilor de TVA, 
organele fiscale nu au contestat calitatea de persoan impozabil a F  S.R.L.  i 
nici nu au constatat c F  S.R.L.  ar fi persoan dependent în raport cu clientul 
s u X    SRL .    

II. Verificarea societ ii petente a vizat taxa pe valoarea ad ugat aferent 
perioadei 01.06.2011 

 

30.09.2012, avându-se în vedere i deconturile cu sum 
negativ de TVA cu op iune de rambursare depuse de c tre SC X    SRL la 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad. 

 

Urmare verific rii efectuate, organele de inspec ie fiscal au constatat 
urm toarele:

  

În Raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR /23.01.2013 întocmit de c tre 
organele de inspec ie fiscal din cadrul Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad,  s-a 
re inut faptul c S.C. X    S.R.L. a încheiat contractul de prest ri servicii nr. 

./03.01.2007 cu S.C. F  S.R.L., societate reprezentat legal de c tre d-na M    . 
Obiectul contractului fiind prestarea de c tre S.C. F  S.R.L. în favoarea 
beneficiarului  S.C. X    S.R.L. a unor servicii constând în : 

"a) consultan i asisten tehnic în activitatea de confec ii la S.C. X    
S.R.L. i la partenerii cu care S.C. X    S.R.L. a încheiat contracte de colaborare 
i de prest ri servicii;           

b) alte servicii în strict concordan cu obiectul de activitate al 
prestatorului, servicii care pot fi concretizate printr-o comand ferm lansat de 
beneficiar i acceptat de prestator, devenind parte integrant a prezentului 
contract". 

Din verificarea efectuat de c tre organele de inspec ie fiscal s-a constatat 
faptul c activitatea desf urat la S.C. X    S.R.L. de c tre d-na M    prin 
intermediul S.C. F  S.R.L. în baza contractului de prest ri servicii nr.

 

./03.01.2007, încheiat între cele dou firme, poate fi reconsiderat ca activitate 
dependent având în vedere faptul c sunt îndeplinite mai multe din criteriile 
men ionate la art. 7, alin. (1), pct. 2.1 din Legea 571/2003 cu modific rile i 
complet rile ulterioare, aspecte prezentate detaliat în cuprinsul Raportului de 
inspec ie fiscal nr. F-AR ./20.12.2011.   



În cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal nr. F-AR /23.01.2013 s-a 
precizat faptul c S.C. X    S.R.L. a formulat contesta ia nr. ../20.01.2012 la 
raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR /20.12.2011 emis anterior, contesta ie 
care a fost solu ionat de c tre D.G.F.P. a jude ului Arad prin Decizia nr. 
../21.08.2012 prin care s-a respins contesta ia formulat de S.C. X    S.R.L..  

Pe cale de consecin prest rile de

 
servicii efectuate pentru S.C. X    S.R.L. 

de c tre M    în calitate de angajat la S.C. F  S.R.L. au fost reconsiderate de c tre 
organele de inspec ie fiscal ca activitate dependent . 

 

Astfel, în ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat aferent facturilor 
emise de c tre S.C. F  S.R.L. pentru prest rile de servicii efectuate de c tre d-na. 
M    în sum total de 

 

lei, organele de inspec ie fiscal au stabilit c petenta nu 
are drept de deducere al TVA pentru aceast sum în conformitate cu dispozi iile 
art. 145 alin. (2) coroborat cu art. 127 (1) din Codul fiscal, în situa ia în care 
serviciile prestate au fost considerate ca fiind dependente i ca urmare pentru 
aceste servicii S.C. F  S.R.L. nu putea fi tratat ca o persoan impozabil din 
punct de vedere al TVA, motiv pentru care în sarcina petentei a fost stabilit o 
tax pe valoarea ad ugat suplimentar în sum  de  lei.  

Totodat datorit faptului c petenta a beneficiat de rambursare de TVA cu 
control anticipat, pentru TVA stabilit suplimentar s-au calculat major ri de 
întârziere în sum de . lei conform art. 119 i art. 120 din Codul de procedur 
fiscal republicat i penalit i de întârziere în sum de . lei conform art. 120 
indice 1 lit. c) din acela i act normativ.   

III.  S.C.  X    S.R.L.  cu sediul  în Arad, str. ., jud. Arad este înregistrat 
la Oficiul Registrului Comer ului Arad sub nr. ., are cod unic de înregistrare 
RO . i are ca obiect principal de activitate Fabricarea altor articole de 
îmbr c minte (exclusiv lenjeria de corp)  cod CAEN  .  

Cauza dedus judec ii este dac , în mod corect i legal, Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Arad a stabilit c petenta S.C. X    S.R.L. datoreaz taxa pe 
valoarea ad ugat aferent în condi iile în care în cuprinsul Raportului de 
inspec ie fiscal nr. F-AR ../23.01.2013 care st la baza emiterii Deciziei de 
impunere nr. F-AR /23.01.2013, contestat , organele de inspec ie fiscal au 
avut în vedere toate aspectele prezentate anterior prin raportul de inspec ie 
fiscal nr. F-AR  /20.12.2011 (fila 8 a RIF  F-AR 5 1/23.01.2013), iar 
împotriva Deciziei de impunere nr. F-AR ./20.12.2011 emis în baza Raportului 
de inspec ie fiscal nr. /20.12.2011 S.C.  X    S.R.L. a formulat ac iune în 
contencios administrativ i fiscal, prin Sentin a civil nr. /04.11.2013 a 
Tribunalului Arad, definitiv , conform Deciziei civile nr. ./04.06.2014 
pronun at de Curtea de Apel Timi oara,  fiind admis ac iunea reclamantei S.C. 
X    S.R.L.      

În fapt, Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad a emis Decizia de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. F-
AR /23.01.2013 în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. F-AR ../23.01.2013, 



stabilind c serviciile efectuate de c tre d-na. M    la S.C. X    S.R.L. sunt 
dependente i ca urmare pentru aceste servicii S.C. F  S.R.L. nu poate fi tratat ca 
o persoan impozabil . 

 
În cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal nr. F-AR ./23.01.2013 s-a 

ar tat faptul c s-au avut în vedere toate aspectele prezentate anterior prin 
raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR ./20.12.2011

 
organele de inspec ie 

fiscal au constatat faptul c sunt îndeplinite mai multe dintre criteriile prev zute 
la art. 7, alin. (1) pct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile 
ulterioare respectiv criteriile prev zute la lit. a), b) i c), precum i criteriile 
prev zute la pct. 67 din H.G. nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile 
ulterioare, fapt pentru care serviciile prestate la S.C. X    S.R.L. de c tre M    în 
calitate de angajat la S.C. F  S.R.L., au fost reconsiderate ca activitate 
dependent , conform acelora i prevederi legale. 

 

Înveder m c Decizia de impunere nr. F-AR ./20.12.2011 privind  
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal emis în baza 
Raportul de inspec ie fiscal nr. ./20.12.2011 a fost contestat în cadrul 
procedurii administrative fiscale, la data de 30.01.2012 Direc ia General a 
Finan elor Publice a jude ului Arad emi ând Decizia nr. ./21.08.2012.  

Împotriva Deciziei nr. /21.08.2012 emis de D.G.F.P. a jud. Arad i 
implicit a Deciziei de impunere nr. F-AR /20.12.2011 privind  obliga iile 
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal emis în baza Raportului 
de inspec ie fiscal nr. ./20.12.2011, petenta a formulat ac iune în contencios 
administrativ i fiscal la Tribunalul Arad, în dosar nr. nr. /108/2013 ( /2013). 
Conform Sentin ei civile nr. /07.11.2013 Tribunalul Arad a admis ac iunea în 
contencios a S.C. X    S.R.L. cu consecin a anul rii Deciziei de impunere F-AR 

/20.12.2011, Dispozi iei privind m surile stabilite de organele de inspec ie 
fiscal nr. ./20.12.2011 i a Deciziei nr. /21.08.2012.  

Împotriva Sentin ei civile /07.11.2013 D.G.R.F.P. Timi oara a formulat 
recurs la data de 24.12.2013, Curtea de Apel Timi oara prin Decizia civil nr. 
../04.06.2014 pronun at respingând recursul. 

 

Prin Decizia nr. ./487/25.11.2013 emis de D.G.R.F.P. Timi oara privind 
solu ionarea contesta iei formulat de SC X    SRL împotriva Deciziei de 
impunere nr. F-AR /23.01.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad 
s-a dispus suspendarea solu ion rii cauzei, pân la pronun area unei hot râri 
definitive de c tre instan a de judecat în dosarul nr. ./108/2013, conform 
art.214, art. 216 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicat coroborat cu pct. 10.1 din Ordinul nr. 450/2013 pentru aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat , procedura administrativ urmând a fi reluat în 
conformitate cu dispozi iile art.214 alin.(3) din O.G.nr.92/2003.

  

În drept, Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, privind Codul fiscal: 
Defini ii ale termenilor comuni

 

    ART. 7 



    
(1) În în elesul prezentului cod, cu excep ia titlului VI, termenii i expresiile de 

mai jos au urm toarele semnifica ii:

 
( ) 

2.1. Orice activitate poate fi reconsiderat ca activitate dependent dac 
îndepline te cel pu in unul dintre urm toarele criterii:

     
a) beneficiarul de venit se afl într-o rela ie de subordonare fa de pl titorul 

de venit, respectiv organele de conducere ale pl titorului de venit, i respect 
condi iile de munc impuse de acesta, cum ar fi: atribu iile ce îi revin i modul de 
îndeplinire a acestora, locul desf ur rii activit ii, programul de lucru;

     

b) în prestarea activit ii, beneficiarul de venit folose te exclusiv baza 
material a pl titorului de venit, respectiv spa ii cu înzestrare corespunz toare, 
echipament special de lucru sau de protec ie, unelte de munc sau altele 
asemenea i contribuie cu presta ia fizic sau cu capacitatea intelectual , nu i cu 
capitalul propriu;     

c) pl titorul de venit suport în interesul desf ur rii activit ii cheltuielile de 
deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemniza ia de delegare-deta are 
în ar i în str in tate, precum i alte cheltuieli de aceast natur ;

     

d) pl titorul de venit suport indemniza ia de concediu de odihn i 
indemniza ia pentru incapacitate temporar de munc , în contul beneficiarului de 
venit.     

2.2. În cazul reconsider rii unei activit i ca activitate dependent , impozitul

 

pe venit i contribu iile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi 
recalculate i virate, fiind datorate solidar de c tre pl titorul i beneficiarul de 
venit. În acest caz se aplic regulile de determinare a impozitului pentru 
veniturile din salarii realizate în afara func iei de baz .

   

Persoane impozabile i activitatea economic

     

Opera iuni impozabile

 

    ART. 126     
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în România cele 

care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:     
a) opera iunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o 

livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ;

     

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi 
în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133;     

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan 
impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca atare;

     

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre 
activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2);

 

ART. 127     
(1) Este considerat persoan impozabil orice persoan care desf oar , de o 

manier independent i indiferent de loc, activit i economice de natura celor 
prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activit i.

 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat :

 

ART. 214 



        
(3) Procedura administrativ este reluat la încetarea motivului care a 

determinat suspendarea sau, dup caz, la expirarea termenului stabilit de 
organul de solu ionare competent potrivit alin. (2), indiferent dac motivul care a 
determinat suspendarea a încetat sau nu.

  
În cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal nr. F-AR ./23.01.2013 care a 

stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. F-AR ./23.01.2013, contestat , 
organele de inspec ie fiscal au consemnat toate aspectele prezentate anterior 
prin raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR  /20.12.2011 , ar tând c : 

 

«prin raportul de inspec ie fiscal F-AR ./20.12.2011 organele de 
inspec ie fiscal au constatat faptul c sunt îndeplinite mai multe din criteriile 
prev zute la art. 7, alin. 1, pct. 2.1 din Legea 571/2003 cu modific rile i 
complet rile ulterioare, respectiv criteriile prev zute la lit. a), b) i c), precum i 
criteriile prev zute la pct. 67 din H.G. nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile 
ulterioare, fapt pentru care serviciile prestate la S.C. X    S.R.L. de c tre M    în 
calitate de angajat la S.C. F  S.R.L., au fost reconsiderate ca activitate 
dependent , conform acelora i prevederi legale.

 

Conform prevederilor art. 7, alin. 1, pct. 2.2 din Legea nr. 571/2003 cu 
modific rile i complet rile ulterioare în cazul reconsider rii unei activit i ca 
activitate dependent , impozitul pe venit i contribu iile sociale obligatorii, 
stabilite potrivit legii, vor fi recalculate i virate, fiind datorate solidar de c tre 
pl titorul i beneficiarul de venit.

 

Men ion m c S.C. X    S.R.L. a depus contesta ia nr. ../20.01.2012 la 
raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR ./20.12.2011 încheiat anterior. Conform 
Deciziei de solu ionare a contesta iilor nr. . din data de 21.08.2012 emis de 
c tre Biroul Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.F.P. Arad a fost respins 
contesta ia depus de c tre S.C. X    S.R.L. 

Ca urmare a celor men ionate anterior prest rile de servicii efectuate pentru 
S.C. X    S.R.L. de c tre M    angajat la S.C. F  S.R.L. sunt reconsiderate ca 
activitate dependent .

 

În ceea ce prive te TVA aferent facturilor emise de c tre S.C. F  S.R.L. 
pentru prest rile de servicii efectuate de c tre M    în sum total de 

 

lei (anexa 
nr. 3) organele de inspec ie fiscal consider c societatea nu are drept de 
deducere pentru aceast sum în conformitate cu prevederile art. 145 alin. 2 din 
Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare. 

 

( ) 
Conform prevederilor art. 127(1) Este considerat persoan impozabil 

orice persoan care desf oar , de o manier independent i indiferent de loc, 
activit i economice de natura celor prev zute la alin. (2), oricare ar fi scopul 
sau rezultatul acestei activit i.  

Ca urmare a celor men ionate mai sus având în vedere c serviciile prestate 
au fost considerate ca fiind dependente i ca urmare pentru aceste servicii S.C. F  
S.R.L. nu putea fi tratat ca o persoan impozabil , rezult faptul c opera iunile 
respective nu sunt impozabile din punct de vedere al TVA, organele de inspec ie 
fiscal stabilesc suma de . lei ca TVA suplimentar .» 



 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult c asupra Deciziei de 

impunere nr. F-AR /20.12.2011 emis în baza Raportului de inspec ie fiscal 
nr. ../20.12.2011 a fost exercitat controlul de legalitate al instan elor de judecat , 
respectiv Tribunalul Arad conform Sentin ei

 
civile nr. /04.11.2013 pronun at 

în Dosar nr. ./108/2013 i Curtea de Apel Timi oara prin Decizia civil nr. 
../2014, în aceea i cauz . 

 

Din lecturarea Sentin ei civile nr.  ./04.11.2013, definitiv , a rezultat c 
Tribunalul Arad nu poate primi sus inerile pârâtei în sensul c sunt îndeplinite 
mai multe din criteriile prev zute la art. 7 alin. 1 pct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 
respectiv cele prev zute la lit. a, b c i d referitoare la rela ia de subordonare, 
folosirea bazei materiale a pl titorului de venit i suportarea cheltuielilor de 
deplasare, aspecte ce ar rezulta din «Obiectul contractului» deoarece activitatea s-
a desf urat la sediul societ ii reclamantei, pe o perioad de timp de aprox. 8 ore, 
folosindu-se baza material a pl titorului i decontându-i-se dnei MR cheltuielile 
de deplasare; invocându-se în acest sens prevederile pct. II «Obiectul 
contractului» precum i clauza men ionat la pct. VI potrivit c reia «Beneficiarul 
va comunica Prestatorului în mod clar care anume aspecte îi revin în asisten a sa 
tehnic , stabilind coordonatele de rigoare pentru serviciile prestate.»

 

( ) 
Tribunalul re ine i faptul c veniturile realizate pe perioada 2008  2010 de 

SC F SRL au fost supuse impozit rii i c dac s-ar proceda la impunerea 
veniturilor pe perioada 01.07.2010 

 

31.12.2010 conform celor precizate în 
Decizia de impunere contestat , s-ar realiza practic o dubl impunere pe de o 
parte iar pe de alt parte TVA de plat a SC F SRL nu era datorat iar TVA de 
rambursat a SC X    SRL nu era justificat .

 

( )  
Pentru toate aceste considerente, apreciaz c activitatea depus de SC F  

SRL prin adm. M    nu este o activitate dependent ( ). 

  

Astfel, aceste instan e de control judiciar pronun ându-se asupra acestor 
acte administrativ fiscale, în ceea ce prive te stabilirea naturii juridice a activit ii 
desf urate în baza contractului de prest ri de servicii nr. /03.01.2007 încheiat 
între SC X    SRL, în calitate de beneficiar i SC F  SRL, în calitate de prestator, 
raportat la art. 7 alin. (1) pct. 2.1 din Codul fiscal care a stat la baza stabilirii în 
sarcina petentei a unei obliga ii fiscale de natura impozitului pe salarii i 
contribu iilor aferente salariilor, înscris în Decizia de impunere nr. F-AR 

./20.12.2011, au constatat c nelegalitatea acestora cu consecin a anul rii 
dispozi iei de m suri prin care organele fiscale au dispus diminuarea pierderii 
fiscale de recuperat cumulat la finele anului 2010 la suma de . lei fa de suma 
de . lei reprezentând pierderea fiscal înregistrat de societate la finele anului 
2010.  

Starea de fapt care a determinat stabilirea TVA prin Decizia de impunere F-
AR ./23.01.2013, contestat , respectiv aspectele prezentate anterior prin 
raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR  ./20.12.2011 care au condus la emiterea 



deciziei atacate a fost analizat la data prezentei de dou instan e de control 
judiciar 

 
Tribunalul Arad i Curtea de Apel Timi oara 

 
în cadrul procesului 

privind ac iunea în contencios administrativ formulat de S.C. X    S.R.L. (dosarul 
nr. ./108/2013).  

Astfel, ne afl m în situa ia în care dou instan e de control judiciar au 
administrat în totalitate probele, inciden a dispozi iilor legale, respectiv art. 7 alin. 
(1) pct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce prive te 
calificarea activit ii desf urate de c tre SC F  SRL beneficiarului SC X    SRL, 
în sensul c aceast activitate nu poate fi reconsiderat ca activitate dependent . 

 

Motiva iile organelor de inspec ie fiscal în ceea ce prive te serviciile 
prestate ca fiind dependente i ca urmare pentru aceste servicii S.C. F  S.R.L. nu 
poate fi tratat ca o persoan impozabil , rezultând faptul c opera iunile 
respective nu sunt impozabile din punct de vedere al TVA, nu mai subzist în 
condi iile în care urmare analizei actelor i lucr rilor dosarului nr. ./108/2013 
cele dou instan e de judecat au statuat c activitatea depus de SC F  SRL prin 
adm. M    nu este o activate dependent . 

 

Pe cale de consecin , în condi iile în care prin Decizia nr. 
/487/25.11.2013 emis

 

de D.G.R.F.P. Timi oara privind solu ionarea 
contesta iei formulat de SC X    SRL împotriva Deciziei de impunere nr. F-AR 

./23.01.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad s-a dispus 
suspendarea solu ion rii cauzei, pân la pronun area unei hot râri definitive de 
c tre instan a de judecat în dosarul nr. ./108/2013, conform art.214, art. 216 
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat coroborat cu 
pct. 10.1 din Ordinul nr. 450/2013 pentru aprobarea Instruc iunilor pentru

 

aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , procedura administrativ urmând a fi reluat în conformitate cu 
dispozi iile art.214 alin.(3) din O.G.nr.92/2003, luând act de hot rârile instan elor 
de judecat pronun ate în dosarul nr. /108/2013, urmeaz a se admite 
contesta ia formulat de SC X    SRL pentru suma de  lei reprezentând TVA, cu 
consecin a anul rii Deciziei de impunere F-AR ./23.01.2013 privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plat stabilite de

 

inspec ia fiscal . 

  

Referitor la dobânzile/major rile de întârziere în sum de . lei i 
penalit ile de întârziere în sum de . lei aferente TVA stabilit suplimentar, 
calculate în sarcina petentei prin Decizia de impunere F-AR ./23.01.2013 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal se 
re ine c stabilirea de dobânzi/major ri de întârziere i penalit i de întârziere 
aferente TVA stabilit suplimentar reprezint m sur accesorie în raport cu 
debitul.  

Deoarece  pentru debitul reprezentând TVA stabilit suplimentar în sum 
de . lei, contesta ia a fost admis , rezult c i pentru cap tul de cerere privind 
dobânzile/major rile de întârziere i penalit ile de întârziere, calculate în sarcina 
petentei reprezentând m sura accesorie, conform principiului de drept accesorium 
sequitur principalem, contesta ia va fi admis .  



Pentru considerentele re inute i în temeiul prevederilor art. 7, art. 126, art. 
127 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, privind Codul fiscal, art. 214, art. 216 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de Procedur Fiscal , republicat i luând act de Sentin a civil nr. 6277 
din 04.11.2013 pronun at de Tribunalul Arad în Dosar nr. 3250/108/2013 i de 
Decizia civil nr. 5092 din 04.06.2014 pronun at de Curtea de Apel Timi oara, 
în baza referatului nr.                        , se  

D E C I D E:  

- admiterea contesta iei formulat împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. F-AR 
../23.01.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad pentru suma total de 

 lei reprezentând: 
- taxa pe valoarea ad ugat -  lei 
- dobânzi/major ri de întârziere -  lei  
- penalit i de întârziere - 4.975 lei, 

cu consecin a anul rii Deciziei de impunere F-AR 56/23.01.2013 privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal . 

  

DIRECTOR GENERAL,  
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