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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI SUCEAVA                                                          
 
 

 
DECIZIA NR. 129 

din 24.10.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. ........S.R.L. din localitatea ........, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului Suceava sub nr. ........din 11.09.2007 
 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
a  fost  sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava, prin  adresa nr. 
........din 11.09.2007, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului  Suceava  sub  nr. ........din 11.09.2007, cu privire la contesta�ia 
formulat� de  S.C. ........S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea ........, str. 
........, jude�ul Suceava. 

Societatea contest� Decizia de impunere nr. ........ din 
12.07.2007, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. 
........din 17.07.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ........din 
17.07.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de 
........lei, reprezentând: 

-  ........lei impozit pe profit; 
-  ........ lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-    ........penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ........ lei TVA; 
- ........ lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art.205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  S.C. ........S.R.L. prin contesta�ia  formulat� sus�ine 

urm�toarele: 
În ceea ce prive�te impozitul pe profit, contestatoarea 

men�ioneaz� c� prin raportul de inspec�ie fiscal� s-a constatat c� în luna 



 
2 

ianuarie 2005 societatea a vândut mijloace fixe, respectiv echipamente 
tipografice, a c�ror valoare neamortizat� este de ........ lei, organele de inspec�ie 
considerând ca fiind nedeductibile fiscal pe motiv c� mijloacele fixe nu au fost 
valorificate prin unit��i specializate sau prin licita�ie organizat� potrivit legii. 

Societatea sus�ine c� în luna ianuarie 2005, cu factura nr. 
......../31.01.2005, a livrat societ��ii ........ S.R.L. ........ echipamente tipografice 
la valoarea f�r� TVA de ........ lei �i TVA aferent� de ........lei. 

De asemenea, men�ioneaz� c� aceste echipamente au fost 
achizi�ionate de S.C. ........S.R.L. în luna aprilie 2004, cu factura nr. 
......../26.04.2004, �i pentru perioada mai 2004 - decembrie 2004, conform fi�ei 
de amortizare, s-a calculat amortizare în sum� de ........ lei. 

Totodat�, sus�ine c� tranzac�ia efectuat� de firm� nu a fost 
realizat� în pierdere, iar valoarea r�mas� neamortizat� a acestor mijloace fixe 
este deductibil� din punct de vedere fiscal, întrucât veniturile înregistrate din 
vânzarea acestora acoper� cheltuielile privind valoarea amortizat� a 
mijloacelor fixe, nefiind cazul ca suma de ........ lei s� fie inclus� la categoria 
cheltuielilor nedeductibile fiscal la calculul profitului impozabil, rezultând 
urm�toarele: 

- valoare achizi�ie mijloace fixe ………….. ........lei; 
- amortizare înregistrat� ……………………. ........ lei; 
- valoare neamortizat� ……………………. ........lei; 
- venituri din vânzare …………………….. ........lei. 

 Societatea consider� c� sunt aplicabile prevederile punctului 
71.5 din H.G. nr. 44/2004 privind Normele de aplicare a Codului fiscal, 
aplicabile pentru anul 2005, referitor la aplicarea art. 24 alin. 15 din Codul 
fiscal, unde se precizeaz� c�: „71^5 În categoria unit��ilor specializate, 
conform art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, se încadreaz� persoanele juridice 
care, potrivit obiectului de activitate, intermediaz� înstr�inarea de propriet��i 
imobiliare �i a altor mijloace fixe, departamentele specializate aflate în 
structura organizatoric� a contribuabililor �i ale unit��ii cu activit��i similare. 

Prin valoarea fiscal� r�mas� neamortizat�, în cazul mijloacelor 
fixe amortizabile vândute, se în�elege diferen�a dintre valoarea de intrare 
fiscal� �i valoarea amortiz�rii fiscale, din care se scad sumele rezultate în urma 
valorific�rii acestora”. 

 
În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, societatea 

sus�ine c� a închiriat de la diver�i proprietari, respectiv ........�i de la S.C. ........ 
S.A., spa�ii comerciale, în vederea desf��ur�rii activit��ii, iar în calitate de 
chiria�, pentru facturile fiscale emise de proprietar, în baza contractelor de 
închiriere, �i-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� facturilor primite, în conformitate cu prevederile codului fiscal, 
aplicabile în perioada verificat�. 
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În sus�inerea cauzei invoc� prevederile art. 145 din Codul 
fiscal, unde se prev�d urm�toarele: „(3) Dac� bunurile �i serviciile 
achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice 
persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are 
dreptul s� deduc�: 

a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat� aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� fie livrate �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� 
impozabil�.” 

Totodat�, men�ioneaz� c� în leg�tur� cu documentele ce permit 
exercitarea dreptului de deducere, la alin. (8) al aceluia�i articol, se prevede c� 
„Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice 
persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul 
opera�iunii, cu unul din urm�toarele documente: 

a) pentru TVA datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care   i-
au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care 
i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�, 
cu factur� fiscal�, care cuprinde informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i 
este emis� pe numele persoanei de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

Referitor la informa�iile ce trebuie s� le cuprind� factura fiscal�, 
la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, se prev�d urm�toarele: „Factura fiscal� 
trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele informa�ii: 

a) seria �i num�rul facturii; 
b) data emiterii facturii; 
c) numele, adresa �i codul de identificare fiscal� ale persoanei 

care emite factura; 
d) numele, adresa �i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale 

beneficiarului de bunuri sau servicii; 
e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 

serviciilor prestate; 
f) pre�ul unitar f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� �i baza de 

impozitare pentru fiecare cot� sau scutire; 
g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicat� sau men�iunile: 

scutit cu drept de deducere, scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil, supus 
regulilor speciale, dup� caz. Pentru opera�iunile supuse tax�rii inverse se 
men�ioneaz� obligatoriu „taxare invers�”; 

h) suma taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�, pentru opera�iunile 
taxabile, cu excep�ia cazurilor în care se aplic� reguli speciale prev�zute prin 
norme metodologice.” 

Societatea sus�ine c� obliga�ia privind op�iunea pentru plata 
taxei pe valoarea ad�ugat� conform art. 141 alin. 2 lit. k apar�ine proprietarului 
spa�iilor comerciale �i nicidecum chiria�ilor, a�a cum se stipuleaz� în H.G. nr. 
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44/2004 privind aplicarea Normelor metodologice a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, unde la punctul 42 alin. 3) se men�ioneaz� c� „persoanele 
impozabile înregistrate ca pl�titori de TVA pot opta pentru aplicarea regimului 
de taxare pentru orice opera�iune prev�zut� la art. 141 alin. 2) lit. k) din Codul 
fiscal. 

Totodat� sus�ine c� op�iunea de aplicare a regimului de taxare 
se notific� organelor fiscale teritoriale pe baza formularului prev�zut în anexa 
num�rul 1 la Normele metodologice �i se aplic� de la data înscris� în 
notificare. 

Contestatoarea sus�ine c� depune documente din care rezult� c� 
proprietarii imobilelor care au închiriat spa�ii comerciale au depus notific�ri la 
organul fiscal teritorial, pentru ca opera�iunile privind închirierea bunurilor 
imobile s� fie supus� tax�rii, dup� cum urmeaz�: 

- S.C. ........ S.A. ........, prin notificarea nr. ......../28.12.2006; 
- S.C. ................, prin notificarea nr. ......../20.12.2006. 

Societatea consider� c� a procedat corect în leg�tur� cu 
deducerea sumei de ........ lei reprezentând TVA aferent� facturilor cu chiriile, 
aceste servicii fiind destinate realiz�rii opera�iunilor taxabile. 

 
II.  Prin Decizia de impunere nr. ........ din 12.07.2007, 

înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ........din 
17.07.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ........din 
17.07.2007, organele de control au constatat c� în luna ianuarie 2005 
societatea a vândut un mijloc fix, constând într-un echipament pentru 
tipografie, cu valoare neamortizat� de ........ lei, iar în conformitate cu 
prevederile legale valoarea r�mas� neamortizat� în cazul mijloacelor fixe 
vândute este deductibil� la calcului profitului impozabil în situa�ia în care 
acestea sunt valorificate prin unit��i specializate sau prin licita�ie organizat� 
potrivit legii. 

În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, organele de 
control au constatat c� societatea a închiriat spa�ii pentru desf��urarea 
obiectului de activitate, iar, în conformitate cu prevederile art. 141 alin. 2 lit. k 
din Legea nr. 571/2003, opera�iunile privind închirierea bunurilor imobile este 
scutit� de TVA.  

Organele de control au constatat c� societatea a dedus TVA de 
pe facturi fiscale f�r� a opta pentru aplicarea regimului de taxare pentru 
opera�iunea de închiriere a bunurilor imobile prin notificare la organul fiscal 
teritorial, valoarea taxei fiind de ........ lei. 

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  

având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  
în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
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1. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând ........lei 
impozit pe profit �i ........ lei accesoriile aferente, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
cheltuielile în sum� de ........ lei, reprezentând valoarea neamortizat� a 
mijloacelor fixe vândute, este deductibil� la calculul impozitului pe profit, 
în condi�iile în care bunurile nu au fost valorificate prin unit��i 
specializate sau prin licita�ie. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control nu au 

admis la deducere cheltuielile în sum� de ........ lei, reprezentând valoarea 
neamortizat� a unor mijloace fixe, respectiv echipamente pentru tipografie, ce 
au fost vândute în luna ianuarie 2005, f�r� a fi valorificate prin unit��i 
specializate sau prin licita�ie organizat� potrivit legii. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 24 alin. (15) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�: 
„(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de 

amortizare se determin� f�r� a lua în calcul amortizarea contabil� �i orice 
reevaluare contabil� a acestora. Câ�tigurile sau pierderile rezultate din 
vânzarea sau din scoaterea din func�iune a acestor mijloace fixe se 
calculeaz� pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint� valoarea 
fiscal� de intrare a mijloacelor fixe, diminuat� cu amortizarea fiscal�. 
Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabil� eviden�iat� în sold la 31 
decembrie 2003, amortizarea se calculeaz� în baza valorii r�mase 
neamortizate, pe durata normal� de utilizare r�mas�, folosindu-se 
metodele de amortizare aplicate pân� la aceast� dat�. Valoarea r�mas� 
neamortizat�, în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute, este 
deductibil� la calculul profitului impozabil în situa�ia în care acestea sunt 
valorificate prin unit��i specializate sau prin licita�ie organizat� potrivit 
legii.” 

Din textele de lege ai sus citate se re�ine c� pierderile sau 
câ�tigurile rezultate din vânzarea sau din scoaterea din func�iune a mijloacelor 
fixe vândute se calculeaz� pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint� 
valoarea fiscal� de intrare a mijloacelor fixe, diminuat� cu amortizarea fiscal�, 
iar valoarea r�mas� neamortizat�, în cazul mijloacelor fixe amortizabile 
vândute, este deductibil� la calculul profitului impozabil în situa�ia în care 
acestea sunt valorificate prin unit��i specializate sau prin licita�ie. 

Societatea precizeaz� c� în luna ianuarie 2005, cu factura nr. 
......../31.01.2005, a livrat societ��ii ........ S.R.L. ........ echipamente tipografice 
la valoarea f�r� TVA de ........ lei �i TVA aferent� de ........lei. 

Totodat�, sus�ine c� vânzarea mijloacelor fixe nu a fost realizat� 
în pierdere, deoarece veniturile înregistrate din vânzarea acestora acoper� 
cheltuielile privind valoarea amortizat� a mijloacelor fixe, nefiind cazul ca 
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suma de ........ lei s� fie inclus� la categoria cheltuielilor nedeductibile fiscal la 
calculul profitului impozabil. 

 
Potrivit art. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

aplicabil în perioada supus� verific�rii, precizeaz� urm�toarele: 
„(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.” 

Din textul de lege citat mai sus 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. 

Astfel c�, în situa�ia vânz�rii mijloacelor fixe veniturile din 
vânzarea acestora sunt impozabile, iar cheltuielile aferente acestora sunt 
deductibile. 

Acest aspect rezult� �i din Ordinului Ministerului Economiei �i 
Finan�elor nr. 306 / 2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile 
simplificate, armonizate cu directivele europene, punctul 4.41, unde se prevede 
c�:  

„Cedarea �i casarea 
4.41. - Câ�tigurile, respectiv pierderile ob�inute în urma 

cas�rii sau ced�rii unei imobiliz�ri corporale trebuie determinate ca 
diferen�� între veniturile generate de cedare �i valoarea sa neamortizat�, 
inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia �i trebuie recunoscute 
ca venit, respectiv cheltuial�, în contul de profit �i pierdere.” 
 

În ceea ce prive�te definirea no�iunii de valoare neamortizat�, la 
punctul 19 din Hot�rârea Guvernului nr. ......../ 1997 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale, modificat� �i 
completat� prin Ordonan�a Guvernului nr. 54/1997, se prev�d urm�toarele: 

„19. În cazul nerecuper�rii integrale, pe calea amortiz�rii, a 
valorii de intrare a mijloacelor fixe, se va asigura recuperarea valorii 
neamortizate a acestora. 

Prin valoare neamortizat�, în acest context, se în�elege 
diferen�a dintre valoarea de intrare a mijloacelor fixe �i valoarea 
amortiz�rii, recuperat� prin includerea în cheltuielile de exploatare, din 
care se deduc sumele rezultate în urma valorific�rii.” 

Din coroborarea acestor prevederi se re�ine c� la determinarea 
profitului impozabil veniturile rezultate din valorificarea mijloacelor fixe 
vândute se influen�eaz� cu cheltuielile aferente acestor venituri, în cazul în 
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spe�� valoarea r�mas� neamortizat� a acestora �i/sau alte cheltuieli ocazionate 
de valorificarea acestora, iar diferen�a de valoarea r�mas�, neacoperit� în urma 
valorific�rii, fiind nedeductibil� la calculul impozitului pe profit în situa�ia în 
care bunurile nu sunt valorificate prin licita�ie sau unit��i specializate, conform 
prevederilor men�ionate. 

Prin decizia de impunere contestat� organele de control nu 
admit la deducere cheltuielile în sum� de ........ lei, reprezentând valoarea 
neamortizat� a unor mijloace fixe, constând într-un echipament pentru 
tipografie, f�r� îns� s� influen�eze valoarea r�mas� neamortizat� cu sumele 
rezultate în urma valorific�rii acestora. 

 
Având în vedere prevederile men�ionate mai sus �i faptul c� 

organele de control nu au �inut cont de sumele rezultate în urma valorific�rii 
mijloacelor fixe, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ........ din 
12.07.2007, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. 
........din 17.07.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ........din 
17.07.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de ........ 
lei, reprezentând ........lei impozit pe profit,  ........ lei major�ri �i ........penalit��i 
de întârziere, aferente impozitului pe profit, urmând ca organele de inspec�ie 
fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la punerea în executare a prezentei decizii 
pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în prezenta decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 

Întrucât din actele existente la dosarul cauzei nu rezult� cât 
reprezint� accesoriile aferente debitelor contestate, la reverificare se va analiza 
�i stabili dac� accesoriile contestate sunt în totalitate aferente debitelor 
contestate, pentru care se aplic� principiul ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
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este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua 
de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
2. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând ........ lei TVA 

�i ........ lei major�ri de întârziere aferente, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� societatea are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� chiriei pentru spa�iile închiriate, în condi�iile în care închirierea 
de bunuri imobile este opera�iune impozabil� în situa�ia în care persoana 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� opteaz� 
pentru aplicarea regimului de taxare, prin notificarea organelor fiscale 
teritoriale. 

 
În fapt, organele de control au constatat c� în perioada iunie 

2004 – mai 2007 societatea a închiriat diverse spa�ii pentru desf��urarea 
obiectului de activitate �i a dedus TVA în sum� de ........ lei de pe facturi 
fiscale aferente chiriei. 

Organele de control consider� c� societatea nu are dreptul la 
deducerea acestei taxe pe motiv c� nu a optat pentru aplicarea regimului de 
taxare pentru opera�iunea de închiriere a bunurilor imobile, prin notificarea  
organul fiscal teritorial. 

Societatea sus�ine c� a închiriat de la diver�i proprietari, 
respectiv ........�i de la S.C. ........ S.A., spa�ii comerciale, în vederea 
desf��ur�rii activit��ii, iar în calitate de chiria�, pentru facturile fiscale emise 
de proprietar, în baza contractelor de închiriere,  �i-a exercitat dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� facturilor primite, în 
conformitate cu prevederile codului fiscal, aplicabile în perioada verificat�. 

  
În drept, pentru perioada verificat� sunt aplicabile prevederile 

art. 141 alin. (2) lit. k din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, �i care, în 
urma modific�rilor �i complet�rilor ce au avut loc în cadrul perioadei 
verificate, devenit litera e), au în esen�� acela�i con�inut, unde se precizeaz� c�: 

„Scutiri pentru opera�iunile din interiorul ��rii […] 
(2) Alte opera�iuni scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�: 

[…] 
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k) arendarea, concesionarea �i închirierea de bunuri 
imobile, cu urm�toarele excep�ii: 

1. opera�iunile de cazare care sunt efectuate în cadrul 
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu func�ie similar�, inclusiv 
închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 

2. serviciile de parcare a vehiculelor; 
3. închirierea utilajelor �i a ma�inilor fixate în bunurile 

imobile; 
4. închirierea seifurilor; […] 
(3) Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea 

opera�iunilor prev�zute la alin. (2) lit. k), în condi�iile stabilite prin 
norme.” 

 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, referitor la 
aplicarea acestor prevederi, la punctul 42, stipuleaz� urm�toarele: 

„(3) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat� pot opta pentru aplicarea regimului de taxare 
pentru orice opera�iune prev�zut� la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul 
fiscal. Op�iunea de aplicare a regimului de taxare se notific� organelor 
fiscale teritoriale pe formularul prev�zut în anexa nr. 1 la prezentele 
norme metodologice �i se aplic� de la data înscris� în notificare. […] 

(5) Persoanele care au optat pentru regimul de taxare 
pentru orice opera�iune prev�zut� la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul 
fiscal nu mai pot aplica regimul de scutire pentru opera�iunile respective 
timp de 5 ani. Dup� aceast� perioad� persoanele impozabile pot anula 
op�iunea. Formularul pentru notificarea anul�rii op�iunii, prev�zut în 
anexa nr. 2, se depune la organul fiscal la care persoanele impozabile sunt 
înregistrate ca pl�titori de impozite �i taxe. 

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), persoanele care 
la data de 1 martie 2003 au optat tacit asupra tax�rii opera�iunilor 
prev�zute la art. 9 alin. (2) lit. o) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, republicat�, pot renun�a oricând la aceast� op�iune în 
vederea aplic�rii regimului de scutire. Formularul pentru notificarea 
anul�rii op�iunii, prev�zut în anexa nr. 2, se depune la organul fiscal la 
care persoanele impozabile sunt înregistrate ca pl�titori de impozite �i 
taxe. Dac� ulterior opteaz� pentru taxare, trebuie s� aplice prevederile 
alin. (5).” 

De asemenea, la punctul 44 din acela�i act normativ se prev�d 
urm�toarele:  

„44. Scutirile de tax� pe valoarea ad�ugat� prev�zute de 
art. 141 din Codul fiscal sunt obligatorii, cu excep�ia opera�iunilor 
prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal pentru care art. 141 
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alin. (3) din Codul fiscal prevede dreptul de op�iune pentru aplicarea 
regimului de taxare. Scutirile de tax� pe valoarea ad�ugat� se aplic� 
livr�rilor de bunuri �i/sau prest�rilor de servicii realizate de orice 
persoan� impozabil�. Dac� o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor 
de tax� pe valoarea ad�ugat� a facturat în mod eronat cu taxa pe valoarea 
ad�ugat� livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de taxa pe 
valoarea ad�ugat� c�tre beneficiari care au sediul activit��ii economice 
sau un sediu permanent ori, în lipsa acestuia, domiciliul sau re�edin�a 
obi�nuit� în România, este obligat� s� storneze facturile emise. 
Beneficiarii unor astfel de opera�iuni nu au dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat�, aplicat� în mod eronat pentru o opera�iune scutit�; 
ace�tia trebuie s� solicite furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu 
taxa pe valoarea ad�ugat� �i emiterea unei noi facturi f�r� taxa pe 
valoarea ad�ugat�.” 

 
În urma modific�rilor ce au avut loc, Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, la punctul 38, stipuleaz� urm�toarele: 

„38. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal �i f�r� s� 
contravin� prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoan� 
impozabil� poate opta pentru taxarea oric�reia din opera�iunile scutite de 
tax� prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce 
prive�te un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizi�ionat, 
transformat sau modernizat la sau dup� data ader�rii, în condi�iile 
prev�zute la alin. (2) - (9). Pentru bunurile imobile sau p�r�i ale acestora, 
construite, achizi�ionate, transformate sau modernizate înainte de data 
ader�rii se aplic� prevederile tranzitorii de la art. 161 din Codul fiscal. În 
sensul prezentelor norme sunt luate în considerare opera�iunile de 
transformare sau modernizare care conduc la majorarea valorii bunului 
imobil.[…] 

(3) Op�iunea prev�zut� la alin. (1) se va notifica organelor 
fiscale competente pe formularul prezentat în anexa 1 la prezentele norme 
metodologice �i se va exercita de la data depunerii notific�rii sau de la o 
alt� dat� ulterioar� înscris� în notificare. […] 

40. Cu excep�ia celor prev�zute la art. 141 alin. (3) din 
Codul fiscal, persoanele impozabile nu pot aplica taxarea pentru 
opera�iunile scutite prev�zute de art. 141 din Codul fiscal. Institu�iile 
publice sunt tratate ca persoane impozabile pentru activit��ile scutite 
conform art. 141 din Codul fiscal. Scutirile se aplic� livr�rilor de bunuri 
�i/sau prest�rilor de servicii realizate de orice persoan� impozabil�. Dac� 
o persoan� impozabil� a facturat în mod eronat cu tax� livr�ri de bunuri 
�i sau prest�ri de servicii scutite conform art. 141 din Codul fiscal, este 
obligat� s� storneze facturile emise. Beneficiarii unor astfel de opera�iuni 
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nu au dreptul de deducere sau de rambursare a taxei aplicate în mod 
eronat pentru o astfel de opera�iune scutit�. Ace�tia trebuie s� solicite 
furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu tax� �i emiterea unei noi 
facturi f�r� tax�.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� închirierea de 

bunuri imobile este o opera�iune scutit� �i c� în situa�ia în care o persoan� 
impozabil� a facturat în mod eronat cu tax� livr�ri de bunuri �i sau prest�ri de 
servicii scutite, este obligat� s� storneze facturile emise, iar beneficiarii unor 
astfel de opera�iuni nu au dreptul de deducere sau de rambursare a taxei 
aplicate în mod eronat pentru o astfel de opera�iune scutit�, ace�tia trebuind s� 
solicite prestatorului stornarea facturii cu tax� �i emiterea unei noi facturi f�r� 
tax�. 

Contestatoarea sus�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� a fost 
dedus� în baza facturilor emise pentru chirie de proprietarii bunurilor, iar 
serviciile au fost achizi�ionate pentru realizarea opera�iunilor taxabile. 

Totodat�, depune în sus�inerea cauzei xerocopii dup� diverse 
notific�ri depuse de proprietarii bunurilor la organul fiscal teritorial, pentru ca 
opera�iunile privind închirierea bunurilor imobile s� fie supus� tax�rii, dup� 
cum urmeaz�: 

- S.C. ........ S.A. ........, prin notificarea înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ........ sub nr. ......../28.12.2006; 

- S.C. ................, prin notific�rile înregistrate la 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ........ sub nr. ......../20.12.2006 
�i nr........din 13.01.2005. 

 
Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 

/2003   privind Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii 
acestui act normativ, „(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din 
Normele metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004,  precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de 
procedur� fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de 
orice probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate 
de organele de inspec�ie fiscal�.” 
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Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul 
poate depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� societatea depune xerocopii dup� diverse 
notific�ri înregistrate de proprietari la organul fiscal teritorial pentru ca 
opera�iunile privind închirierea bunurilor imobile s� fie supus� tax�rii, 
urmeaz� ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, în 
termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la analizarea 
documentelor respective, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� 
emit� un nou act administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie 
�i prevederile legale aplicabile în spe��. 

Întrucât din actele existente la dosarul cauzei nu rezult� cât 
reprezint� accesoriile aferente debitelor contestate, la reverificare se va analiza 
�i stabili dac� accesoriile contestate sunt în totalitate aferente debitelor 
contestate, pentru care se aplic� principiul ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua 
de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 



 
13 

aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  

în  temeiul  prevederilor art. 19, 24 alin. (15), 141 alin. (2) lit. k �i art. 145 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr. 44/2004, punctul 4.41 din Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 
306 / 2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, 
armonizate cu directivele europene, punctul 19 din Hot�rârea Guvernului nr. 
909/ 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i 
necorporale, art. 186 (3) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare, pct. 102.5 din Normele 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin 
H.G. nr. 1050/2004, pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                    D E C I D E: 
 
 

- Desfiin�area Deciziei de impunere nr. ........ din 12.07.2007, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ........din 
17.07.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ........din 
17.07.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de 
........lei, reprezentând: 

-  ........lei impozit pe profit; 
-  ........ lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-    ........penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ........ lei TVA; 

........ lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
în vederea reanaliz�rii cauzei strict pentru aceea�i perioad� �i acelea�i obliga�ii 
bugetare, conform celor re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i a prevederilor 
legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru suma pentru 
care  s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care 
a emis decizia de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în 
termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 

 

 
1. IMPOZIT PE PROFIT: 
        - deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe în cazul 
vânz�rii 
                       - art. 24 alin. (15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 
2. TVA: 
          -  aferent� serviciilor de închiriere 
                       -  art. 141 alin. (2) lit. k din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal 
 
   


