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D E C I Z I A 
 
 

 Nr.  31  din 31.07.2009 
 

Privind:  soluŃionarea contestaŃiei formulată de  S.C. ….. S.R.L., cu  sediul social 
în loc. …..  jud. Teleorman, înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
…../…..2002.  

 
 
 
 DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, prin Biroul de 
soluŃionare a contestaŃiilor a fost sesizată de Garda Financiara-SecŃia Teleorman, prin 
Adresa nr. …../…..2002, cu privire la contestaŃia nr. …../…..2002, formulată de S.C. ….. 
S.R.L., cu  sediul social în  loc. …..,  jud. Teleorman, împotriva măsurilor dispuse prin 
Proces verbal nr. …../…..2002, ocazie cu care organul care a încheiat actul atacat a 
înaintat dosarul cauzei împreuna cu  Referatul F.N. privind propunerile de solutionare. 

Prin Decizia nr. …../…..2002, întocmită de DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Teleorman a fost suspendată soluŃionarea pe fond a contestaŃiei formulată de S.C. ….. 
S.R.L., pentru suma totala de ….. lei ROL (….. lei RON), până la pronunŃarea unei 
soluŃii definitive pe latură penală, avându-se în vedere faptul că actul de control atacat a 
fost transmis de catre organele de control, organelor de cercetare penală, cu Adresa nr. 
…../…..2002, procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea.  

Ulterior, prin înscrisul înregistrat la D.G.F.P. Teleorman sub nr. …../…..2009 
(reprezentând data la care organele de soluŃionare au luat la cunoştintă soluŃia 
organelor jurisdicŃionale), Parchetul de pe lângă Judecătoria ….. a comunicat organelor 
de revizuire că prin OrdonanŃa din 26 martie 2003(urmare instrumentării Dosarului penal 
nr. 151/P/2003), a dispus  scoaterea de sub urmarirea penală a învinuitului ….., 
(administratorul S.C. ….. S.R.L.) . 
 La data soluŃionării contestaŃiei pe latură administrativă sunt aplicabile  
prevederile O.U.G. nr. 13/2001 privind soluŃionarea contestaŃiilor împotriva măsurilor 
dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele M.F.P., (în vigoare 
la data depunerii contestaŃiei-14.02.2002), în concordanŃă cu art. 238 alin.(1) din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede: 
 ContestaŃiile depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod se 
soluŃionează potrivit procedurii administrativ-jurisdicŃionale existente la data depunerii 
contestaŃiei.  
 Avându-se în vedere OrdonanŃa de scoatere de sub urmărirea penală din data de 
26.03.2003, a administratorului S.C. ….. S.R.L., soluŃie definitivă şi irevocabilă organele 
de revizuire se pot investi legal în reluarea procedurii administrative de soluŃionare a 
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cererii, în baza art. 10 alin.(2) din O.U.G. nr. 13/2001 privind soluŃionarea contestaŃiilor 
împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de 
organele M.F.P.. 
 Astfel, în vederea completării dosarului cauzei, prin Adresa nr. …../…..2009, 
organele de soluŃionare au solicitat reprezentanŃilor Gărzii Financiare Teleorman, să 
anexeze acestuia noi documente relevante în fundamentarea soluŃiei ce urmează a fi 
adoptată. 
 Organele de control ale Gărzii Financiare Teleorman au dat curs solicitării prin 
Adresa nr. …../…..2009, căreia i-au anexat documentele solicitate. 
 În condiŃiile prezentate, petenta contestă măsurile dispuse prin Procesul-verbal 
de control nr. …../…..2002, al Gărzii Financiare- SecŃia Teleorman, prin care i-au fost 
stabilite obligaŃii fiscale suplimentare în cuantum total de ….. lei RON, numiŃi în cuprinsul 
deciziei ,, lei ‘’, astfel: 

• ….. lei –impozit pe profit suplimentar; 
• ….. lei –majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
• ….. lei –penalităŃi de întarziere aferente impozitului pe profit; 
• ….. lei –taxa pe valoarea adaugata de plata; 
• ….. lei –majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată; 
• ….. lei –penalităŃi de întarziere aferente taxei pe valoarea adăugată.  
 

 Reflectarea sumelor contestate în moneda nouă  s-a facut potrivit prevederilor  
art. 1 alin. (1) şi alin. (2) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 59/23.06.2005 
privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
348/2004 privind denominarea monedei naŃionale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 ContestaŃia a fost depusă în termenul prevazut de art. 4 din O.U.G. nr. 13/2001 
privind soluŃionarea contestaŃiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau 
de impunere întocmite de organele M.F.P.. 
 Contatând că în speŃă sunt întrunite şi celelalte proceduri de contestare 
prevăzute de lege, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman, este competentăa 
să reia procedura administrativă de soluŃionare a cererii.   
 
I. S.C. ….. S.R.L., cu  sediul social în loc. ….., jud. Teleorman, contest ă 
măsurile dispuse prin Procesul-verbal de control nr. …../…..2002, încheiat de 
reprezentan Ńii Gărzii Financiare-Sec Ńia Teleorman, aducând în sprijinul sus Ńinerii 
contesta Ńiei urm ătoarele:  
 a) ReŃinute din contesta Ńia ini Ńială nr. …../…..2009, prin care se men Ńioneaza 
cuantumul total al sumei contestate de ….. lei: 
 
 -a înregistrat corect facturile menŃionate în procesul verbal de verificare; 
 -în conformitate cu prevederile art. 25 din O.G. nr. 17/2000, consideră că nu avea 
obligaŃia de a solicita furnizorului dovada de plată de T.V.A.; 
 -în legătură cu ştatele de plată pentru munci ocazionale menŃionează că acestea 
au fost întocmite de personalul societăŃii, fiind evidenŃiat impozitul pe salariu şi virat la 
bugetul de stat; 
 -nu s-a sustras impozitul pe profit de la bugetul statului, marfa fiind intrată în 
societate şi înregistrată corect. 
 Petenta concluzionează că nimeni nu a produs pagube la S.C. ….. S.R.L. şi 
implicit la bugetul de stat. 
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 Având în vedere cele menŃionate solicită anularea Procesului-verbal nr. 
…../…..2002. 
  b) ReŃinute din completarea la contesta Ńie nr. …../…..2002: 
 - prin care invederează organelor de soluŃionare că în mod eronat a menŃionat 
cuantumul sumei contestate de ….. lei, precizând că suma totală contestată este de ….. 
lei. 
 
 II. Din Procesul - verbal  de control  nr. …../….. 2002, întocmit de organele de 
control ale G ărzii Financiare- Sec Ńia  Teleorman, se re Ńin urm ătoarele : 
 Controlul s-a efectuat ca urmare a solicitării nr. …../…..2002, a PoliŃiei 
Municipiului ….., înregistrata la Garda Financiara – Sectia Teleorman sub nr. 
…../…..2002. 
 Controlul a avut ca obiectiv determinarea prejudiciului adus bugetului de stat prin 
înregistrarea în evidenŃa contabilă de către asociatul societăŃii a unui numar de 8(opt) 
facturi fiscale, emise de societăŃi care nu figurează în baza de date a Gărzii Financiare a 
municipiului Bucureşti, transmisă de O.R.C.M.B., facturi fiscale cu serii inexistente în 
plaja documentelor cu regim special, distribuite de R.T.C.-M.B. 
 De asemenea prin înregistrarea în evidenŃa contabilă a sumei de ….. lei, 
reprezentând plăŃi salarii unor persoane care nu au contract de muncă, contract de 
colaborare sau altă formă scrisă prin care cei care au primit bani, au legături cu S.C. ….. 
S.R.L. ….. . 
 Din controlul efectuat asupra documentelor puse la dispoziŃie de organele de 
poliŃie, cât şi de agentul economic, au rezultat următoarele: 
 S.C. …..S.R.L – ….. a înregistrat în evidenŃa contabilă în perioada iulie-
decembrie 2000, următoarele facturi: 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. ..…; 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; 
 -FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. ….. . 
în contul 611,cont cheltuieli în sumă de ….. lei, facturi fiscale cu furnizori inexistenŃi sau 
serii inexistente, conform adresei Gărzii Financiare Bucureşti nr. …../…..2002, 
înregistrată la Garda Financiară-SecŃia Teleorman sub nr. …../…..2002. 
 S.C. ….. S.R.L.  a înregistrat în evidenŃa contabilă în perioada ….. 2000 – ….. 
2000 în contul 621-cheltuieli cu colaboratorii suma de ….. lei, întocmindu-se state de 
plată colaboratori pentru persoane care nu au nici o formă scrisă între ei şi societatea 
comercială, pe unele ştate nu apare numele şi prenumele şi nici semnătura, exemplu ,, 
ştat data colaboratori luna ….. 2000". 
 Aceste cheltuieli în sumă totală de ….. lei, înregistrate în evidenŃa contabilă a 
S.C. ….. S.R.L., au fost încadrate de reprezentanŃii Gărzii Financiare, ca nedeductibile 
fiscal, în temeiul dispoziŃiilor art. 4 din O.G. nr. 70/1994 republicată, modificată şi 
completată cu O.U.G. nr. 217/1999, pct. 5 alin.6 lit. m, reprezentând cheltuieli 
înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc potrivit Legii 
contabilităŃii nr. 82/1991 republicată, condiŃiile de document justificativ. 
 T.V.A.-ul dedus de S.C. ….. S.R.L. înscris în facturi care au făcut obiectul 
controlului a fost de ….. lei, la care se adaugă deducerea T.V.A. în sumă de ….. lei 
numai pe chitanŃă fiscală, seria B ALF nr. ….. din …..2000 în sumă de ….. lei, de la S.C. 
….. S.R.L. ….. – firmă inexistentă. 
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 Organele de control ale Gărzii Financiare menŃionează că nu există factură 
fiscală şi că suma de ….. lei a fost contată în contul 231. 
 Totalul T.V.A.-ului stabilit suplimentar este în sumă de ….. lei, reprezentând  
T.V.A. nedeductibilă fiscal conform art. 13 din O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe 
valoarea adăugată. 
 Organele Gărzii Financiare SecŃia Teleorman concluzionează că în perioada …..  
2000 – ….. 2000, S.C. ….. S.R.L. s-a sustras de la plata către bugetul de stat astfel: 

• Impozit pe profit  - ….. lei;  
• T.V.A.  – ….. lei; 
Pentru neplata la termenele stabilite au fost calculate majorări de întârziere 

conform anexelor 1 şi 2 şi au rezultat următoarele: 
• majorări de întârziere aferente impozitului pe profit – ….. lei 
• penalităŃi de întarziere aferente impozitului pe profit – ….. lei; 
• majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată – ….. lei; 
• penalităŃi de întarziere aferente taxei pe valoarea adăugată – ….. lei.  

 
 
 III. Din analiza documentelor existente la dosarul  cauzei şi având în vedere 
motiva Ńiile organului de control precum şi cele invocate de petent ă în sus Ńinerea 
cauzei, în raport cu actele normative în vigoare se  reŃin urm ătoarele :     
 
 S.C. ….. S.R.L, are sediul social în loc. ….., jud eŃul Teleorman, este 
înregistrat ă la O.R.C. Teleorman sub nr. J…../…../1992, are C.U .I.  R ….. şi este 
reprezentat ă de D-l ….. în calitate de administrator. 
  
1. Referitor la impozitul pe profit în suma total ă de ….. lei, aferent cheltuielilor 

nedeductibile în cuantum de ….. lei.  
 

Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman este de a stabili legalitatea m ăsurii dispus ă de  organele de 
control, care au recalculat  impozitului pe profit,  în condi Ńiile în care petenta a 
înregistrat în contabilitate contravaloarea a 8(opt ) facturi fiscale emise de furnizori 
care nu figureaza in baza de date a Oficiului Na Ńional al Registrului Comertului.  

 
 În fapt , în anul 2000 S.C. ….. S.R.L. a înregistrat în contabilitate opt facturi 
fiscale (FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. ….. , FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. – 
…..; FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. 
…../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. 
…../…...2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. …../….. 2000 – S.C. ….. S.R.L. …..), respectiv 
cheltuieli în valoare totală de ….. lei. 

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei reiese că firmele furnizoare 
înscrise în facturile fiscale în cauza, nu figureaza în baza de date a Oficiului National al 
Registrului Comertului, ori datele de identificare ale acestora înscrise în cele 8 facturi 
fiscale sunt atribuite altor persoane juridice (asa cum se reŃine din Adresa nr. 
…../…..2002, a Gărzii Financiare Bucureşti). 

Astfel, pentru înregistrarea în mod nejustificat a cheltuielilor privind 
aprovizionarea cu marfă, cu consecinta diminuarii profitului impozabil şi a impozitului pe 
profit, facturi fiscale care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, în mod corect 
reprezentanŃii Garzii Financiare – Sectia Teleorman au stabilit in sarcina petentei un 
impozit pe profit suplimentar in suma de ….. lei. 
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     În drept , sunt aplicabile prevederile art. 4 alin.(1) si alin.(6) lit. m) din O.G. nr. 
70/1994 privind impozitul pe profit, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 
cu dispozitiile art. 6 alin.(2) si(3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, 
respectiv: 
* O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit(publicata în M.O. nr. 246/31.08.1994), cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 […] 
 ART. 4 
 (1) Profitul impozabil se calculează ca diferenŃă între veniturile obŃinute din 
livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate şi lucrarilor executate, din vânzarea 
bunurilor imobile, inclusiv din câştiguri din orice sursă, şi cheltuielile efectuate pentru 
realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi se 
adaugă cheltuielile nedeductibile . 
 […] 
 (6) În inŃelesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt : 

[…] 
 m) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu 
îndeplinesc, potrivit Legii contabilit ăŃii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, 
conditiile de document justificativ ; 
* Legea nr. 82/1991 a contabilitatii(publicata in M.O. nr.265/27.12.1991), 
republicată(M.O. nr. 20/20.01.2000); 
 […] 

ART. 6 
 […] 
 (2) Orice operaŃiune patrimonială se consemnează în momentul efectuarii ei într-
un înscris care stă la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
 (3) Documentele justificative care stau la baza înregis trarilor în contabilitate 
angajeaz ă răspunderea persoanelor care  le-au întocmit, vizat şi aprobat ori le-au 
înregistrat în contabilitate , dupa caz.  
 […] 
 Din actele normative citate se reŃine că înscrisurile care nu îndeplinesc condiŃiile 
de document justificativ, prevazute de legea fiscală nu se pot admite pentru deducerea 
cheltuielilor care concura direct la calculul profitului impozabil şi implicit a impozitului pe 
profit. 
 De asemenea, simpla înregistrare în contabilitate a cheltuielilor cu mărfurile 
înscrise în cele opt facturi fiscale nu este suficientă pentru ca aceste cheltuieli să fie 
deductibile fiscal. 
 Petenta avea obligaŃia ca la primirea documentelor de aprovizionare cu bunuri să 
verifice întocmirea corectă a facturilor şi completarea tuturor datelor, asa cum stipulează 
art. 6 din H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind 
activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi 
utilizarea acestora, care prevede: 
* H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
financiara şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea 
acestora(publicată în M.O. nr. 368/19.12.1997), cu modificările şi completările ulterioare; 
 […] 

ART. 6 
 Procurarea şi utilizarea de formulare tipizate cu regim special de înseriere şi 
numerotare din alte surse decât cele prevazute în prezenta hotarare sunt interzise. 
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Opera Ńiunile consemnate în aceste formulare nu pot fi înr egistrate în contabilitate, 
iar bunurile care fac obiectul tranzac Ńiilor respective sunt considerate f ără 
documente legale de provenien Ńă. 
 […] 
 Se reŃine că în cazul în care societăŃile furnizoare sunt fictive (nefiind înregistrate 
la Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului, cu datele de identificare inscrise în facturile 
fiscale în cauză), documentele considerate ca întocmite de către acestea sunt la randul 
lor fictive, neputand fi considerate documente justificative, înregistrarea lor în 
contabilitate atragând răspunderea celui care le-a înregistrat. 
 De asemena buna credinŃă invocată în calitate de cumparator nu poate fi luată în 
considerare, acesta reprezentand un comportament comercial pe care contestatoarea şi 
l-a asumat în relaŃiile cu furnizorul, fără a deroga de la sensul imperativ al legii, sub 
sancŃiunea nedeductibilităŃii sumelor înscrise în facturile care nu îndeplinesc calitatea de 
document justificativ. Dealtfel este evident faptul că verificarea datelor esenŃiale 
prevăzute în factură intereseaza în mod direct cumparatorul, identificarea ulterioara a 
furnizorului putând fi necesară chiar şi numai din considerente ce Ńin de calitatea 
produselor.    

Organul de solutionare reŃine că petenta nu aduce nici un argument care să 
înlăture constatările organelor de control. 
 Pentru motivele arătate urmeaz ă să fie respins ă contesta Ńia pentru acest 
capăt de cerere ca neîntemeiat ă, pentru suma de ….. lei, reprezentând impozit pe 
profit. 
 
2. Referitor la impozitul pe profit în suma total ă de ….. lei, aferent cheltuielilor 

nedeductibile în cuantum de ….. lei.  
 
 Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman este de a stabili dac ă este legal ă măsura organelor de 
control, de recalculare a impozitului pe profit, în  condi Ńiile în care petenta a 
înregistrat în contabilitate cheltuieli cu colabora torii, în baza unor înscrisuri care 
nu întrunesc calitatea de document justificativ. 
 
 În fapt,  aşa cum se poate reŃine din documentele anexate la dosarul cauzei, în 
perioada ….. 2000 – ….. 2000, petiŃionara a înregistrat în evidenŃa contabilă, în contul 
621 cheltuieli cu colaboratorii, suma în cuantum total de ….. lei. 
 Însă, potrivit punctului de vedere al organelor de control documentele în baza 
cărora au fost înregistrate sumele în cauză nu întrunesc calitatea de document 
justificativ, încadrarea având la bază faptul că între persoanele numite de petentă 
colaboratori şi S.C. ….. S.R.L.,  nu există documente legale încheiate, respectiv faptul 
ca aceste documente(ştate de plată), nu sunt completate cu toate elementele impuse de 
legiuitor: numele şi prenumele colaboratorilor, semnătura acestora. 
 Organele de soluŃionare reŃin ca legal punctul de vedere al organelor de 
control(încadrarea realizată de acestea fiind susŃinută printr-un exemplu de statelor de 
salariu colaboratori anexat în xero-copie la dosarul cauzei). 
  
 În drept, sunt aplicabile dispoziŃiile art. 6 al Legii contabilităŃii, nr. 82/1991, 
republicată, coroborate cu dispoziŃiile pct. 119 al Regulamentului nr. 704 din 22 
decembrie 1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, respectiv cu 
prevederile art. 4 alin.(6) lit. m din O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 
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 *Legea nr. 82/1991 a contabilitatii(publicata în M.O. nr.265/27.12.1991), 
republicată(M.O. nr. 20/20.01.2000); 
 […] 

ART. 6 
 […] 
 (2) Orice operaŃiune patrimonială se consemnează în momentul efectuarii ei într-
un înscris care stă la baza înregistrarilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
 (3) Documentele justificative care stau la baza înregis trarilor în contabilitate 
angajeaz ă răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat ori  le-au 
înregistrat în contabilitate , dupa caz. 
 [...] 
 *Regulamentul nr. 704 din 22 decembrie 1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr. 
82/1991 (publicat în M.O. nr. 303 bis din 22 decembrie 1993); 
 [...] 
119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice operaŃiune patrimonială se consemnează în 
momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrarilor în contabilitate, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
   Documentele justificative cuprind, de regula, următoarele elemente principale: 
   a) denumirea documentelor; 
   b) denumirea şi sediul unităŃii patrimoniale care întocmeste documentul; 
   c) numarul şi data întocmirii documentului; 
   d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunilor patrimoniale (cind 
este cazul); 
   e) continutul operatiunii patrimoniale  si, cind este cazul, si temeiul legal al efectuarii 
ei; 
   f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate; 
   g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat 
si aprobat, dupa caz; 
   h) alte elemente menite sa asigure consemnarea complet a a operatiunilor 
efectuate . 
 [...] 
 *O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit(publicata în M.O. nr. 
246/31.08.1994), cu modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 
 ART. 4 
 (1)Profitul impozabil se calculează ca diferenŃă între veniturile obŃinute din 
livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate şi lucrarilor executate, din vânzarea 
bunurilor imobile, inclusiv din câştiguri din orice sursă, şi cheltuielile efectuate pentru 
realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi se 
adaugă cheltuielile nedeductibile. 
 [...] 
 (6) În înŃelesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt: 
 [...] 
 m) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu 
îndeplinesc, potrivit Legii contabilităŃii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, conditiile de 
document justificativ; 
 [...] 
 Având în vedere aceste prevederi legale , se reŃine că cheltuielile înregistrate 
în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc  condiŃiile de document 
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justificativ potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 sunt cheltuieli nedeductibile la 
calculul impozitului pe profit. 
        De asemenea din actele normative sus mentionate se reŃine că documentele 
justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate angajează raspunderea 
atât a persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat cât şi a celor care le-au 
înregistrat în contabilitate. 
 Astfel, în lipsa datelor de identificare a colaboratorilor(nume, prenume), ori a 
semnăturii acestora cerute de Legea contabilitatii nr.82/1991, legea fiscală prevede ca 
înscrisurile care nu îndeplinesc condiŃiile de document justificativ nu se pot admite 
pentru deducerea cheltuielilor care concura direct la calculul profitului impozabil şi 
implicit a impozitului pe profit. 
  
 Pentru motivele arătate urmeaz ă să fie respins ă contesta Ńia pentru acest 
capăt de cerere ca neîntemeiat ă, pentru suma de ….. lei, reprezentând impozit pe 
profit. 
 
3. Referitor la taxa pe valoarea ad ăugat ă în sum ă de  ….. lei.  
 

Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman este de a stabili dac ă S.C. ….. S.R.L  are drept de deducere a 
taxei pe valoarea adaugata aferenta facturilor fisc ale emise de furnizori care nu 
figureaz ă în baza de date a Oficiului National al Registrulu i Comertului. 

 
În fapt,  în anul 2000 S.C. ….. S.R.L. a înregistrat în contabilitate un numar de opt 

facturi fiscale:  
-FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. ….../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; 

FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. 
…../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. 
…../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. …..; FF. …../…..2000 – S.C. ….. S.R.L. ….., în valoare 
totala de ….. lei,  din care T.V.A. în suma totala de ….. lei. 

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei şi motivatiile de fapt expuse la 
pct. 1(al  prezentei decizii de soluŃionare) impozit pe profit, organele de soluŃionare reŃin 
că firmele furnizoare înscrise în facturile fiscale în cauză, nu figurează în baza de date a 
Oficiului National al Registrului Comertului-sunt fictive. 

În condiŃiile prezentate organele de control ale Gărzii Financiare –SecŃia 
Teleorman, în mod corect au stabilit că petenta a dedus nelegal taxa pe valoarea 
adăugată aferentă facturilor fiscale în cauză (….. lei). 

  
În drept , cauzei îi sunt incidente prevederile art. 19 lit. a) şi art. 25 alin. B lit. b) si 

alin.C. lit a) din O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, coroborate cu 
prevederile pct. 10.12 lit. a) din  H.G. nr. 401/2000  pentru aprobarea  Normelor de 
aplicare a O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugată, care precizează: 
* O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugată (publicată în M.O. nr. 
113/15.03.2000); 
 […] 

ART. 19 
 Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugată aferente 
intrărilor contribuabilii sunt obligaŃi: 
  a) să justifice suma taxei prin documente întocmite conf orm legii de c ătre 
contribuabili înregistrati ca pl ătitori de tax ă pe valoarea adaugat ă; 
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 […] 
 ART. 25 
 Contribuabilii care realizează operaŃiuni impozabile în sensul prezentei ordonanŃe 
de urgenŃă au următoarele obligaŃii: 
 […] 
 B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
 a) să consemneze livrarile de bunuri şi/sau prestările de servicii în facturi fiscale 
sau în documente legal aprobate şi să completeze toate datele prevăzute de 
acestea;[…] 
 […] 
 C. Cu privire la evidenŃa operaŃiunilor: 
  a) să Ńină evidenŃa contabilă potrivit legii, care să le permită să determine baza 
de impozitare si taxa pe valoarea adaugata facturata pentru livrarile şi/sau prestarile de 
servicii efectuate, precum şi cea deductibilă aferentă intrărilor. 
 Documentele justificative care nu sunt procurate pe  căile stabilite prin 
norme legale şi nu sunt corect întocmite nu pot fi înregistrate î n contabilitate, iar 
bunurile ce fac obiectul tranzac Ńiilor respective vor fi considerate f ără documente 
legale de provenien Ńă şi se sanctioneaz ă potrivit Legii nr. 87/1994 pentru 
combaterea evaziunii fiscale. 
 
* H.G. nr. 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 17/2000 privind 
taxa pe valoarea adaugata(publicata in M.O. nr. 231/26.05.2000); 
 […] 
10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere contribuabilii înregistrati ca plătitori de 
taxă pe valoarea adăugată sunt obliga Ńi să justifice prin documente legal întocmite 
cuantumul taxei. 
 Documentele legale sunt: 
 a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dupa caz, alte documente specifice 
aprobate potrivit Hotararii Guvernului nr. 831/1997, pentru bunurile si serviciile 
cumparate de la furnizorii din tara; 
 […] 
 Din  textele de lege citate mai sus se retine faptul ca exercitarea dreptului de 
deducere se efectueaza pe baza de facturi fiscale emise de persoane impozabile 
înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaug ata, legal intocmite, în conformitate 
cu prevederile H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune 
privind activitatea financiara şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi 
utilizarea acestora(text de lege citat la pct. 1 din prezenta decizie). 

Ori autoarea cererii a dedus taxa pe valoarea adaugata de pe facturi (cele 8 în 
cauză) întocmite de societati comerciale care nu exista în baza de date a Oficiului 
National al Registrului Comertului, facturi considerate fictive.  
 Organul de revizuire nu poate retine in solutionarea favorabila a cauzei punctul 
de vedere al contestatoarei potrivit cu care prin înregistrarea în evidenŃa contabilă a 
facturilor în cauză a dat dovada de bună credinŃă, neintrându-i în atribuŃii verificarea 
provenienŃei acestora, deoarece în conformitate cu actele normative mai sus citate 
petenta era obligată să se aprovizioneze cu marfuri numai de la agenŃii economici legal 
constituiŃi, să solicite documente justificative care să îndeplinească condiŃiile legale, 
respectiv să solicite completarea corecta a acestora. 
 Se reŃine că simpla înregistrare în evidenŃa contabilă a facturilor primite de la 
furnizor nu este suficientă pentru a da dreptul petentei să deducă taxa pe valoarea 
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adaugată înscrisă pe acestea, facturile în cauză neîndeplinind condiŃiile de document 
justificativ. 

 De asemenea atunci când o societate facturează taxa pe valoarea adaugată 
clientului său, ea acŃionează în contul statului, căruia va trebui să-i plăteasca diferenŃa 
între TVA colectată de la clienŃi şi TVA plătită furnizorilor săi, care la randul lor au 
procedat la colectarea şi virarea TVA la bugetul statului. Din cele de mai sus se reŃine că 
TVA se bazează pe principiul mecanismului deductibilitatii pentru aplicarea căruia 
fiecare subiect calculeaza taxa asupra preŃurilor bunurilor vândute şi deduce taxa care a 
grevat costul elementelor constitutive ale acestui pret. Ori aceast mecanism înlantuit 
este întrerupt, firmele fictive neputand sa colecteze şi sa plateasca TVA, în consecinŃă 
nici beneficiara S.C. ….. S.R.L. neavând cum să deducă TVA pe baza facturilor 
considerate a fi întocmite de firme fictive.  

 Pentru considerentele arătate urmeaz ă ca şi acest capat de cerere din 
contesta Ńie să fie respins ca neîntemeiat, pentru suma de ….. lei , reprezentând 
taxă pe valoarea ad ăugat ă. 

4.  Referitor la taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de  ….. lei.  
 
Cauza supus ă solu Ńionării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 

jude Ńului Teleorman este de a stabili dac ă S.C. ….. S.R.L  are drept de deducere a 
taxei pe valoarea adaugata în sum ă de ….. lei, pe baz ă de chitan Ńă fiscal ă. 

  
În fapt, în baza chitanŃei fiscale seria B  ALF nr. …../…..2000, în sumă totală de 

….. lei, chitanŃă fiscală emisă de S.C. ….. S.R.L. – ….., petenta a dedus T.V.A. în sumă 
de ….. lei. 

Organele de soluŃionare reŃin ca legal punctul de vedere al reprezentanŃilor Gărzii 
Financiare –SecŃia Teleorman, care  în mod corect au stabilit că petenta a dedus 
nelegal taxa pe valoarea adăugată în baza chitanŃei fiscale, documentul justificativ care 
ar fi trebuit să confere petitionarei drept de deducere fiind factura fiscală legal întocmită, 
document nedeŃinut de autoarea contestaŃiei. 

 
În drept , cauzei îi sunt incidente prevederile art. 25 alin. B lit. a) din O.U.G. nr. 

17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, coroborate cu prevederile pct. 10.12 lit. a) 
din  H.G. nr. 401/2000  pentru aprobarea  Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 17/2000 
privind taxa pe valoarea adaugată, care precizează: 
* O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugată (publicată în M.O. nr. 
113/15.03.2000); 
 […] 
 ART. 19 
 Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugată aferente 
intrarilor contribuabilii sunt obligaŃi: 
 a) să justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii de către 
contribuabili înregistraŃi ca plătitori de taxă pe valoarea adaugată; 
 [...] 
 Dreptul de deducere priveste numai taxa ce este inscrisa intr-o factura fiscala sau 
in alt document legal care se refera la bunuri sau servicii destinate pentru realizarea 
operaŃiunilor prevăzute la art. 18. 
 [...] 
 ART. 25 
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 Contribuabilii care realizează operaŃiuni impozabile în sensul prezentei ordonanŃe 
de urgenŃă au următoarele obligaŃii: 
 […] 
 B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
 a) să consemneze livrarile de bunuri şi/sau prest ările de servicii în facturi 
fiscale sau în documente legal aprobate  şi să completeze toate datele prevăzute de 
acestea;[…] 
  
* H.G. nr. 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 17/2000 privind 
taxa pe valoarea adaugata(publicata in M.O. nr. 231/26.05.2000); 
 […] 
10.12. Pentru exercitarea dreptului de deducere  contribuabilii inregistrati ca platitori 
de taxa pe valoarea adaugata sunt obligati sa justifice prin documente legal 
intocmite cuantumul taxei. 
 Documentele legale sunt: 
 a) exemplarul original al facturii fiscale  sau, dupa caz, alte documente 
specifice aprobate potrivit Hotararii Guvernului nr . 831/1997, pentru bunurile si 
serviciile cumparate de la furnizorii din tara; 
 […] 

În baza textelor de lege citate se reŃine că în mod incorect a procedat S.C. ….. 
S.R.L., exercitându-şi dreptul de  deducere a T.V.A. în baza chitantei fiscale, în condiŃiile 
în care legiuitorul a impus ca document legal în baza caruia contribuabiliii să-şi exercite 
dreptul de deducere: factura fiscala(exemplar original). 

Pentru considerentele aratate urmeaza ca şi acest capat de cerere din 
contestatie s ă fie respins ca neîntemeiat, pentru suma de ….. lei , reprezentând 
taxă pe valoarea ad ăugat ă. 

5. În ceea ce prive şte contestarea sumei în cuantum total de ….. lei 
reprezentând:  
 
• ….. lei –majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
• ….. lei –penalităŃi de întarziere aferente impozitului pe profit; 
• ….. lei –majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată; 
• ….. lei –penalităŃi de întarziere aferente taxei pe valoarea adăugată. 
 
Cauza supusã solu Ńionãrii Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 

judetului Teleorman, este de a stabili dacã peti Ńionara datoreazã accesoriile în 
cauzã, în condi Ńiile în care nu a achitat la termen debitele reprez entând impozit pe 
profit şi taxã pe valoarea adaugatã. 

 
În fapt ,  organele de revizuire reŃin că stabilirea acestora în sarcina petentei 

reprezintă măsură accesorie în raport cu debitul. Întrucat în sarcina petiŃionarei au fost 
reŃinute ca fiind datorate debitele de natura impozitului pe profit şi taxei pe valoarea 
adăugată aceasta datoreaza si majorările de întarziere şi penalităŃile de întârziere 
calculate de reprezentanŃii Gărzii Financiare –SecŃia Teleorman.  

 Cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile art.13 din O.G. nr. 11/1996 privind 
executarea creantelor bugetare, coroborate cu dispozitiile H.G. nr. 564/2000 si H.G. nr. 
1043/2001,  in care se stipuleaza:   

* O.G. nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare(publicata in M.O. nr. 
23/31. 01.1996), cu modificările şi completările ulterioare; 

[…] 
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ART. 13 
Orice obligaŃie bugetară neachitată la scadenŃă generează plata unor majorări 

calculate pentru fiecare zi de întirziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv. 
În cazul constatării unor diferenŃe de obligaŃii bugetare, stabilite de organele 

competente, calculul majorărilor de întârziere începe cu ziua imediat următoare 
scadenŃei obligaŃiei bugetare la care s-a stabilit diferenŃa, până în ziua plăŃii inclusiv. 

[…] 
ART. 13^1 
[...] 
(3) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor venituri 

bugetare, cu excepŃia majorarilor de întarziere, a penalităŃilor şi a amenzilor, se 
sancŃionează cu o penalitate de întarziere de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau pentru 
fiecare fracŃiune de lună de întarziere, începand cu data de întai a lunii următoare celei 
în care aveau termene de plata. Penalitatea de întarziere nu înlatura obligaŃia de plată a 
majorărilor de întârziere şi/sau penalităŃilor. 

[...] 
*H.G. nr. 564/2000 privind stabilirea cotei majorarilor de întarziere datorate pentru 

neplata la termen a obligaŃiilor bugetare(M.O. nr. 317 din 7 iulie 2000); 
[...] 
ART. 1 
Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor 

bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit 
legii, resurse financiare publice, este de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere. 

 […] 
 *H.G. nr. 1.043/2001 privind stabilirea cotei majorarilor de întarziere datorate 
pentru neplata la termen a obligaŃiilor bugetare(M.O. nr. 682 din 29 octombrie 2001); 
 ART. 1 
 Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor 
bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit 
legii, resurse financiare publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. 
 [...] 
 Organele de revizuire reŃin că în cazul în care orice sumă reprezentând o 
obligaŃie fiscală nu este platită la data stabilită prin actele normative, contribuabilul este 
obligat să platească şi sumele accesorii debitului pentru perioada cuprinsă între 
termenul de plată prevazut de lege şi data la care obligaŃia fiscală este achitată. 
 Pentru considerentele prezentate urmeaz ă ca şi acest capat de cerere din 
contestatie s ă fie respins ca neîntemeiat, pentru suma de ….. lei , reprezentând 
accesorii. 

* 
*  * 

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, în temeiul dispoziŃiilor H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală,  
a O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  O.U.G. nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugată şi a prevederilor 
OrdonanŃei de Urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestaŃiilor 
împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de 
organele M.F.P.coroborate cu dispoziŃiile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul coordonator al 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, 
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D E C I D E : 

 
Art.1 . Se respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia formulat ă de S.C. ….. S.R.L , 
cu sediul social în loc. ….., jud. Teleorman pentru  suma în cuantum total de  
….. lei, reprezentând: 

 
• ….. lei –impozit pe profit suplimentar; 
• ….. lei –majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
• ….. lei –penalităŃi de întarziere aferente impozitului pe profit; 
• ….. lei –taxa pe valoarea adaugata de plata; 
• ….. lei –majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată; 
• ….. lei –penalităŃi de întarziere aferente taxei pe valoarea adăugată.  
 
Art.2. Decizia poate fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios 
administrativ  competentă în termen de 6 luni de la data comunicarii; 

 
 Art.3.  Prezenta a fost redactată în 5 (cinci) exemplare, egal valabile,  

 comunicată celor interesati. 
 
 Art.4.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire  

 prevederile prezentei decizii. 
 

 
 
 
 
 

….. 
      

     Director Coordonator  
 

 
 


