
            

  
NR.208/IL/2012

                                                                                                                               

Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice....a  fost  sesizat  de  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala....  -  Serviciul  de 
inspectie fiscala nr. ... prin adresa nr. ..cu privire la  contestatia formulata de  SC 
..., cu sediul  in jud. Ialomita, loc... , CUI...,J/...  inregistrata la D.G.F.P.... sub nr. 
...

Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse prin Decizia de impunere 
nr.....   ..  prin  care  s-au  stabilit  obligatii  suplimentare  in  suma  de  ...  lei 
reprezentand:  TVA  in  suma  de  ...  lei,  majorari  de  intarziere  in  suma  de  .. 
lei,impozit pe profit ..lei,dobanzi si penalitati in suma de  .. lei.

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.  207  din  OG nr. 
92/2003 (R), privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  in  raport  cu  data  comunicarii  deciziei  de  impunere  contestate 
respectiv..., potrivit confirmarii de primire anexate in copie la dosarul cauzei si 
data  inregistrarii  contestatiei  la  organul  fiscal,  respectiv  ...  conform stampilei 
registraturii de pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia Generala a Finantelor Publice Ialomita prin Biroul de Solutionare a 
Contestatiilor, constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 
205  si  art.209  din  OG  92/2003  ®  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este 
competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I. SC....  prin contestatia inregistrata la D.G.F.P. ....sub nr....  impotriva 
deciziei de impunere... cu privire la: 

Impozit pe profit ... lei si accesorii... lei din urmatoarele motive  :
-...  lei  reprezentand impozit  pe  profit  aferent  sem.  ...a  fost  declarat  prin 

declaratia 101 aferenta anului fiscal II -2010 inregistrata la Administratia Fiscala 
... cu nr. .... care este anexata in copie.

-..  lei  reprezentand  impozit  pe  profit  calculat  asupra  asa  ziselor  facturi 
emise de S.C. ... si nedeclarate de S.C.....

-  ..lei  reprezentand  impozit  pe  profit  calculat  asupra  asa  ziselor  facturi 
emise de S.C. .. si nedeclarate de S.C. ....

In legatura cu T.V.A. De .. lei si accesorii de .. lei din urmatoarele motive:
- .. lei reprezentand TVA deductibil de la S.C. ... intrucat in documentele pe 

care le detin rezulta ca S.C. ... este platitoare de TVA,asa cum rezulta din copia 
facturii depusa anexa la contestatie.

- ..  lei  reprezentand TVA colectat  de la S.C...  in baza asa ziselor facturi 
nedeclarate de S.C. .....Se mai mentioneaza ca incepind cu sem .... societatea 
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nu a mai avut relatii comerciale cu S.C. ...  pentru care cere sa faca dovada ca 
le-a fost livrata marfa.

- ... lei reprezentand TVA colectat de la S.C. ... in baza asa ziselor facturi 
nedeclarate .

II.  Organele  competente  din  cadrul  Activitatii  de  Inspectie  Fiscala  - 
Serviciul  de  inspectie  fiscala  nr...,  prin  Referatul  cu  propuneri  de 
solutionare a contestatiei  nr.... formuleaza urmatorul punct de vedere:

In cauza s-a facut sesizarea  penala cu adresa nr. ..prin care s-a transmis 
Parchetului de pe langa Tribunalul ...,Procesul Verbal nr.... pentru suma de .. lei, 
ce reprezinta prejudiciu la bugetul general consolidat.

Activitatea  de  inspectie  fiscala  prin  adresa  ..1ne  comunica  urmatoarele 
precizari in legatura S.C. ...:

Cu privire la impozitul  pe profit  contestat  in suma de ..lei  si  accesorii  in 
suma de... lei.

..lei reprezinta impozit pe profit inregistrat in evidenta contabila si nedeclarat 
de operatorul economic in anul fiscal II...),incalcand  prevederile art,82 alin 3 din 
O.G.92/2003 (A).  

Se  mentioneaza  ca  in  perioada  efectuarii  inspectiei  fiscale,operatorul 
economic  nu  a  pus  la  dispozitia  organului  de  control  declaratia  101  privind 
impozitul pe profit aferent anului fiscal II ...si asa cum reise   si din fisa sintetica 
pe  platitor  deschisa  la  organul  fiscal  teritorial  si  anexata  la  prezenta 
adresa,rezulta  ca societatea  a  declarat  prin  declaratia  ...,impozit  pe  profit  in 
suma de.. lei.

Pentru suma de .. lei, organul fiscal a stabilit majorari de intarziere in suma 
de .. lei,conform prevederilor art.120 din OG 92/2003(A).

- .. lei reprezinta impozit pe profit stabilit de organul de control ca urmare a 
neconcordantelor  la  declaratiile  394  privind  achizitiile/prestarile  si  livrarile 
transmise  de  biroul  judetean  de  informatii  fiscale  prin  adresa  nr. 
101763/03.02.2012 pentru achizitiile efectuate de S.C. ... SRL .in sem .... de la 
S.C... in suma de .. lei.

In  conformitate  cu  prevederile  art.52,alin.1  din  OG.92/2003(A),s-a  emis 
catre S.C. ...  -  CF. .. loc ..,jud. ..,adresa nr. .. in vederea confirmarii tranzactiilor 
efectuate cu S.C. ...  in perioada....

Din fisa clienti  comunicata de catre S.C. ..  s-au confirmat in semestrul II 
..tranzactii efectuate cu S.C. ... in suma de ..lei. Ca urmare a faptului ca S.C. .. 
nu a declarat  la organul  fiscal teritorial  si  nici  nu a evidentiat  in contabilitate 
achizitiile  efectuate,organul  de  control  a  procedat  la  estimarea  bazei  de 
impunere  conform  prevederilor  art.67,alin  .1  si  alin.  2  din  OG  92/2003 
(A),coroborat cu art .65 din H.G. 1050/2004(A) aplicandu-se un adaos comercial 
de 0.7 % la valoarea achizitiilor sus prezentate in suma de ..lei,rezultand astfel 
baza de impunere in suma de ... lei.

Adaosul  comercial  aplicat  in  vederea estimarii  bazei  de impunere a fost 
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stabilit pe baza notelor de intrare receptie nr.... privind achizitiile inregistrate  de 
la S.C... in semestrul I..

-  ..  lei  ca  urmare  a  neconcordantelor  la  declaratiile  394  privind 
achizitiile/prestarile si livrarile transmise de biroul judetean de informatii fiscale 
prin adresa nr...pentru achizitiile efectuate de S.C. ... in sem .I si II ..de la S.C. .. 
CIF.. -..in suma de ....lei si nedeclarate.

Ca urmare a faptului ca S.C. ...nu a declarat la organul fiscal teritorial si nici 
nu a evidentiat in contabilitate achizitiile efectuate,organul de control a procedat 
la estimarea bazei de impunere conform prevederilor art.67,alin 1 si alin 2, din 
O.G/ 92/2003(A)aplicandu-se un ados comercial de ...la valoarea achizitiilor sus 
prezentate in suma de ... lei,rezultand astfel baza de impunere in suma de .. lei.

Adaosul  comercial  aplicat  in  vederea estimarii  bazei  de impunere a fost 
stabilit pe baza notei de intrare receptie nr....,privind achizitiile inregistrate de la 
S.C...

Pentru diferentele privind impozitul pe profit in suma de... lei (.. lei+ .. lei) 
stabilite de organul de control la actuala inspectie fiscala,s-au calculat majorari 
de  intarziere  in  suma  de  ...  lei  conform  prevederilor  art.120  din 
O.G.92/2003(A),sume  care  au  fost  inscrise  in  procesul  verbal  nr.  ..inaintat 
Parchetului de pe linga Tribunalul ...

Cu privire la TVA contestata in suma de .. lei si accesorii in suma de 
..lei organul de control precizeaza:

-.. lei reprezinta achizitii efectuate de operatorul economic in semestrul II .. 
de  la  S.C.  ..   -CF  ..societate  neplatitoare  de  TVA,asa  cum  reiese  din  lista 
neconcordantelor transmisa de Biroul Judetean de Informatii Fiscale prin adresa 
nr...  cat  si  pe  site-ul  Ministerului  de  Finante,incalcand  astfel  prevederile 
art.146,alin.1,lit.a din Legea 571/2003 (A);

-  ...  lei  reprezinta  TVA colectata  stablita  de  organul  de  control  conform 
prevederilor art.67,alin.1 si alin.2,din O.G.92/2003(A),prin estimarea veniturilor 
incasate  ca  urmare  a  achizitiilor  de  la  S.C....  nedeclarate  de  operatorul 
economic  in  suma de  ..  lei,pentru  care  s-a  aplicat  un  adaos  comercial  de.. 
rezultand baza de impunere in suma de ..lei (.. lei -Sem I .. lei -Sem II .. lei -Sem 
II .),incalcand astfel prevederile art. 134^1 din Legea 571/2003(A).

..lei  reprezinta  TVA  colectata  stabilita  de  organul  de  control  conform 
prevederilor art.67 alin 1 si alin 2 din O.G. 92/2003(A),prin estimarea veniturilor 
incasate  ca  urmare  a  achizitiilor  de  la  S.C.  ...  CIF  ...in  suma  de  ...  lei  si 
nedeclarate de operatorul economic,pentru care s-a  aplicat un adoas comercial 
de .. rezultand baza de impunere in suma de ... lei(.. lei -Sem I ... lei – Sem II 
..),incalcand astfel prevederile art.134^1 din Legea 571/2003(A).

Avand in vedere ca operatorul economic prezenta  la...TVA de rambursat de 
la bugetul de stat in suma de...lei suma de .. lei se va diminua la suma de ... lei.

Pentru diferenta de TVA de plata in suma de .. lei s-au stabilit majorari de 
intarziere  in  suma  de  ..  lei  conform  prevederilor  art.12  din  O.G. 
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92/2003(A),sume  care  au  fost  inscrise  in  procesul  verbal  nr....  inaintata 
Parchetului de pe linga Tribunalul...

  

III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal,  documentele 
existente la dosarul contestatiei precum si actele normative in vigoare in 
perioada invocata de contestator si organul  fiscal se retin urmatoarele:

 In  fapt,  inspectorii  fiscali  din  cadrul  Activitatii  de  Inspectie  Fiscala  – 
Serviciul Inspectie Fiscala .. au efectuat verificarea cu privire la taxa pe valoare 
adaugata  si impozit pe profit la SC ... SRL pentru perioada :.-..

  In urma verificarii efectuate a fost incheiat Raportul de inspectie fiscala nr. 
.. ce a stat la baza emiterii Deciziei nr.... prin care s-au stabilit  obligatii fiscale in 
suma de .. lei reprezentand :

-impozit pe profit ... lei ;
- accesorii impozit pe profit ..lei ;
-TVA ..lei 
- accesorii TVA ..lei  
Din suma stabilita  la  control  de ..  lei  societatea contesta  suma de ..  lei 

reprezentand:  TVA in suma de ..  lei,  majorari  de intarziere in suma de..  lei, 
impozit pe profit .. lei,dobanzi si penalitati in suma de ... lei.

Impozitul pe profit contestat in suma de ..lei provine din :
..lei  impozit  pe  profit  inregistrat  in  evidenta  contabila  si  nedeclarat  de 

operatorul economic in anul fiscal II .. ..),incalcand  prevederile art,82 alin 3 din 
O.G.92/2003 (A).  

-  ..  lei   impozit  pe  profit  stabilit  de  organul  de  control  ca  urmare  a 
neconcordantelor  la  declaratiile  394  privind  achizitiile/prestarile  si  livrarile 
transmise  de  biroul  judetean  de  informatii  fiscale  prin  adresa  nr.  ..  pentru 
achizitiile efectuate de S.C. .. .in sem .II .. de la  S.C. ... in suma de.... lei.

-  .  lei  ca  urmare  a  neconcordantelor  la  declaratiile  394  privind 
achizitiile/prestarile si livrarile transmise de biroul judetean de informatii fiscale 
prin adresa nr.... pentru achizitiile efectuate de S.C. ... in sem .I si II ..de la S.C. 
...SRL  CIF .. -.. in suma de ... lei si nedeclarate.

Taxa pe valoare adaugata contestata in suma de ... lei provine din :
- ..lei reprezinta achizitii efectuate de operatorul economic in semestrul II .. 

de  la  S.C.  ..  -CF  ...,societate  neplatitoare  de  TVA,asa  cum reiese  din  lista 
neconcordantelor transmisa de Biroul Judetean de Informatii Fiscale prin adresa 
nr....  cat  si  pe  site-ul  Ministerului  de  Finante,incalcand  astfel  prevederile 
art.146,alin.1,lit.a din Legea 571/2003 (A);

-..  lei  TVA colectata  stablita  de  organul  de  control  conform prevederilor 
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art.67,alin.1 si alin.2,din O.G.92/2003(A),prin estimarea veniturilor incasate ca 
urmare a achizitiilor de la S.C.... nedeclarate de operatorul economic in suma de 
...  lei,pentru  care  s-a  aplicat  un  adaos  comercial  de  ..  rezultand  baza  de 
impunere in suma de .. lei (.. -Sem I .. lei -Sem II .. lei -Sem II ..

- .. lei  TVA colectata stabilita de organul de control conform prevederilor 
art.67 alin 1 si alin 2 din O.G. 92/2003(A),prin estimarea veniturilor incasate ca 
urmare a achizitiilor  de la S.C. ...   CIF ....in  suma de..  lei  si  nedeclarate de 
operatorul economic,pentru care s-a  aplicat un adoas comercial de .. rezultand 
baza de impunere in suma de ... lei(... lei -Sem I ... lei – Sem II ....

In  conformitate  cu  art.  213  alin.(1)  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de 
Procedura Fiscala: “ (1) În soluţionarea contestaţiei organul competent va 
verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului  
administrativ fiscal.  Analiza contestaţiei  se face în raport  de susţinerile  
părţilor,  de  dispoziţiile  legale  invocate  de  acestea  şi  de  documentele  
existente la dosarul  cauzei.  Soluţionarea contestaţiei  se face în limitele 
sesizării.”

Aceste prevederi se coroboreaza cu cele ale  punctului 2.5 din Ordinul 
nr. 2.137  din  25  mai  2011 privind  aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea 
titlului  IX  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură 
fiscală,  republicată,  emis de Preşedintele  Agenţiei  Naţionale  de Administrare 
Fiscală care precizeaza   “  Organul de soluţionare competent nu se poate 
substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.”

Din  constatarile  organelor  de  inspectie  fiscala  se  retine  ca  in  
cauza s-a  incheiat procesul verbal nr.... care a fost inaintat Parchetului de pe 
langa Tribunalul .. pentru suma de ..lei reprezentand : impozit pe profit in suma 
de ..  lei  ,majorari  de  intarziere  in  suma de ...  lei,TVA  in  suma de ...  lei  si 
majorari de intarziere de .. lei. 

1)Cu privire la suma de ... lei reprezentand impozit pe profit in suma de 
..  lei  ,majorari  de  intarziere  in  suma  de  ..lei,  TVA  in  suma de...  lei  si 
majorari de intarziere de 696 lei pentru care organele de inspectie fiscala 
au facut sezizare penala:

Cauza  supusa  solutionarii  biroului  solutionare  contestatii  din  cadrul 
D.G.F.P.... este de a analiza daca se poate investi  in solutionarea pe fond a 
cauzei,  in conditiile in care  s-a infaptuit sesizare penala, respectiv procesul 
verbal de sesizare penala nr. .. a fost inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul 
...

In drept, art. 213, alin. 5 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de  procedura 
fiscala,  republicat,  prevede:  “organul  de  solutionare  competent  se  va 
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pronunta  mai  intai  asupra  exceptiilor  de  procedura  si  asupra  celor  de  
fond,  iar  cand  se  constata  ca  acestea  sunt  intemeiate,  nu  se  va  mai 
proceda la analizarea pe fond a cauzei.”

Fata de aceste dispozitii  legale,  organul  de solutionare a contestatiei  va 
analiza in primul rand  exceptiile de procedura si de fond, iar apoi, daca va fi 
cazul, se va investi cu solutionarea pe fond a contestatiei.

Prin referatul  cu propuneri de solutionare nr.  ...   am fost sesizati  asupra 
exceptiei  de procedura de  catre Activitatea de inspectie fiscala cu privire la 
inaintarea Parchetului de pe langa Tribunalul ... a  ProcesuIui- verbal nr.....

In conformitate cu prevederile art. 214, alin. (1), lit. a) si alin. (3) din O.G. 
nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala precizeaza:  

“(1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie 
motivată, soluţionarea cauzei atunci când:

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în 
drept  cu  privire  la  existenţa  indiciilor  săvârşirii  unei  infracţiuni  a  cărei 
constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să 
fie dată în procedură administrativă;”

“(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de 
organul de soluţionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul 
care a determinat suspendarea a încetat sau nu.”

Si dispozitiile punctului 3.6 din Instructiunile aprobate prin Ordinul ANAF nr. 
2137/2011 care prevede ca obligatie pentru organele de inspectie fiscala care 
inainteaza contestatia spre solutionare:  ,,Referatul cu propuneri de solution-
are cuprinde precizari privind indeplinirea conditiilor de procedura, men-
tiuni privind instituirea masurilor asiguratorii sau sesizarea organelor de 
urmarire si cercetare penala…’’ 

Astfel  intre  stabilirea  creantelor  fiscale  constatate  de  organul  fiscal  din 
cadrul  Activitatii de Inspectie Fiscala - Serviciul de Inspectie Fiscala nr. ..  prin 
Decizia de impunere nr. ..  incheiata la SC  ...   si stabilirea caracterului infrac-
tional al faptei savarsite, exista o strinsa interdependenta de care depinde  solu-
tionarea cauzei dedusa judecatii.

Ca urmare organele administrative nu se pot pronunta pe fondul cauzei in-
ainte de finalizarea solutionarii laturii penale.

Prioritatea de solutionare in speta o au organele penale care se vor pronun-
ta asupra caracterului infractional al faptei ce atrage plata la bugetul statului a 
creantelor datorate si constatate in virtutea faptei infractionale care potrivit prin-
cipiului de drept ”penalul tine in loc civilul”.
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Avind in vedere cele precizate mai sus, se retine ca pina la pronuntarea 
unei solutii definitive pe latura penala a cauzei, D.G.F.P. ...prin Biroul de Solu-
tionare a Contestatiilor nu se poate investi cu solutionarea pe fond a cauzei mo-
tiv pentru care va suspenda solutionarea contestatiei SC ... ..cu privire la suma 
de ... lei  lei, reprezentand: TVA in suma de .. lei si majorari de intarziere in 
suma de.. lei,si impozit pe profit in suma de ... lei si majorari de intarziere de.. lei 
stabilite prin Decizia de impunere nr....

2) Cu pivire la suma de .. lei reprezentand impozit pe profit si accesorii 
aferente  in suma de.. lei 

Din Raportul de inspectie fiscala nr. .. ce a stat la baza emiterii Deciziei nr. 
..  se retine ca suma de.. lei reprezentand  impozit pe profit stabilit suplimentar 
provine din  inregistrarea acestuia  in evidenta contabila  dar  nedeclarat de 
operatorul economic in anul fiscal II .. ..),incalcand  prevederile art,82 alin 3 din 
O.G.92/2003 (A).  

In sustinere societatea arata ca a depus Declaratia 101 pentru perioada .. in 
data de .. ce a fost inregistrata la Administratia Finantelor Publice ..sub nr... pe 
care o anexeaza in copie.

In drept, sunt aplicabile prevederile art. 213 alin. (4) din Ordonanta nr. 92 
din  24  decembrie  2003,privind  Codul  de  procedură  fiscală,cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare:  “Contestatorul,  intervenienţii  sau  împuterniciţii  
acestora pot să depună probe noi în susţinerea cauzei. În această situaţie,  
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului  
care a efectuat activitatea de control, după caz, i se va oferi posibilitatea  
să se pronunţe asupra acestora”.

In cauza sunt aplicabile si  prevederile art.85 alin.(1)  din acelasi act  
normativ “Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului  
general consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile  art. 82 alin. (2) şi  art. 86 alin.  
(4);

b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. 

Potrivit prevederilor legale mai sus invocate se retine ca impozitele  
,taxele si contributiile si alte sume datorate bugetului general se stabilesc 
prin declaratia fiscala a contribuabilului in conditiile art.82 alin.(2) si art.86  
alin.(4)  sau prin decizie emisa de contribuabil,in celelate cazuri.
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Totodata in conformitate cu dispozitiile art.  94. alin. (2), lit. a) si alin. (3), lit. 
e), din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare:

(2) “Inspecţia fiscală are următoarele atribuţii:
a)  constatarea  şi  investigarea  fiscală  a  tuturor  actelor  şi  faptelor  

rezultând din activitatea contribuabilului  supus inspecţiei  sau altor  per-
soane  privind  legalitatea  şi  conformitatea  declaraţiilor  fiscale,  corecti-
tudinea  şi  exactitatea  îndeplinirii  obligaţiilor  fiscale,  în  vederea  de-
scoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la alin. (2) or-
ganul de inspecţie fiscală va proceda la:

e) stabilirea corectă a bazei  de impunere,  a diferenţelor datorate în  
plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau stabil-
ită, după caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale”  .  

Avand in vedere prevederile legale de mai sus se retine ca  inspectia fiscala 
are ca atributii  constatarea şi  investigarea fiscală a tuturor actelor şi  faptelor  
rezultând din activitatea contribuabilului  sau altor persoane privind legalitatea şi  
conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii  obli-
gaţiilor fiscale, în vederea descoperirii  de elemente noi relevante pentru apli-
carea legii fiscale.

Din constatrile organelor de control se retine ca in perioada inspectiei fis-
cale societatea nu a prezentat  declaratia aferenta anului fiscal II ...iar din fisa 
analitica pe platitor,depusa in copie la dosarul cauzei,  reiesea ca  aceasta a 
declarat prin declaratia depusa sub nr... impozit pe profit in suma de 0 lei.

Din analiza fisei din evidenta pe platitor  si a consultarii dosarului fiscal al 
societatii se retine ca Declaratia 101 depusa la AFP .. sub nr. ... este aferenta 
perioadei ...in care societatea declara impozit pe profit.. lei.

In ceea ce priveste Declaratia 101 depusa la AFP ...sub nr. .. aferenta pe-
rioadei  ..,depusa  de  contestator  in  sutinere,  se  retine  ca  aceasta  exista  in 
dosarul fiscal al societatii dar nu este operata in evidenta pe platitor.Prin aceas-
ta declaratie petentul declara un impozit pe profit aferent perioadei .. in suma de 
..lei.

Asadar in mod nejustificat organele de inspectie fiscala au stabilit prin de-
cizia de impunere impozit pe profit in suma de ... lei  pentru perioada ...in condi-
tiile in care societatea si-a declarat acest impozit prin declaratia nr.....  

In consecinta contestatia cu privire la suma de .. lei reprezentand impozit pe 
profit cat si  cu privire la accesoriile aferente in suma de ..lei urmeaza sa fie 
admisa partial  intrucat societatea si-a declarat impozitul  pentru perioada  ... 
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prin Declaratia ..,iar  Decizia nr.. emisa in baza Raportului de inspectie fiscala 
nr....urmeaza   sa fie anulata  partial  potrivit art.216 al1) si (2)  din Ordonanţa 
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,cu  modificarile  si 
completarile ulterioare care precizeaza :

          ” Art. 216 Soluţii asupra contestaţiei
(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau 

în parte, ori respinsă.
  (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea 
totală sau parţială a actului atacat.”

3) Cu privire la suma de 88 lei TVA aferenta  achizitiei de la SC ...
    Din constatarile organelor de inspectie fiscala se retine ca suma de .. lei 

este aferenta achizitiei efectuate de contribuabil  in semestrul II .. de la S.C. . 
-CF ... , societate neplatitoare de TVA,asa cum reiese din lista neconcordantelor 
transmisa de Biroul Judetean de Informatii Fiscale prin adresa nr... cat si pe site-
ul Ministerului de Finante.

In  drept,  sunt  aplicabile  prevederile  art.146  alin.1)   lit.a  din  Legea 
571/2003  privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit 
carora :

ART. 146
Condiţii de exercitare a dreptului de deducere

„(1) Pentru  exercitarea  dreptului  de  deducere  a  taxei,  persoana 
impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

    a) pentru taxa datorată sau achitată,  aferentă bunurilor care i-au 
fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să  
îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o 
factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155;”

Avand in  vedere prevederile  legale  de mai  sus se retine  ca pentru 
exercitarea dreptului de deducere persoana impozabila trebuie sa indeplineasca 
anumite conditii printre care si aceea ca factura emisa pentru bunurile livrate sa 
provina de la o  persoana impozabila .

      De asemenea  potrivit art.127 alin.(1)  din acelasi act normativ 
„este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, 
de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi  economice de 
natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei  
activităţi.”

In ceea ce priveste inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de 
TVA potrivit dispozitiilor art.153 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare  „persoana  impozabilă  care  are  sediul  activităţii  economice  în 
România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce  
implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept 
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de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal 
competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă,…”

              Prin urmare se constata ca in mod corect organele de inspectie fiscala 
nu au dat drept de deducere taxei pe valoare adaugata in suma de .. lei intrucat 
achizitia provine de la o persoana neinregistrata in scopuri de TVA  .  

In concluzie contestatia urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata pentru acest 
capat de cerere in temeiul pct.11.1 lit.a) din Ordinul nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

‘’11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 

prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat’’.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor 
pct. 3.6 din Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru apli-
carea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedu-
ra fiscala, republicata, art. 213, alin. (5), art. 214, alin. (1), lit. a),art.216  din O.G. 
nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala, republicata, se:

D E C I D E:

Art.1.  Suspendarea solutionarii  contestatiei  SC ...   cu privire  la 
suma de .. lei reprezentand :

.. lei TVA ,
-.. lei accesorii aferente  TVA ,
-..lei  impozit pe profit;
-..lei accesorii  aferente impozit pe profit,

pana la rezolvarea pe cale juridica  a  aspectelor constatate in Decizia de 
impunere  nr....  intocmita  de organele  fiscale  ale Activitatii  de Inspectie 
Fiscala,  urmand ca procedura sa fie reluata in functie de solutia organelor 
competente de cercetare penala si sa decida potrivit legii.

Art.2.-Admiterea partiala a contestatiei  S.C. .. SRL  cu privire la 
suma  de  ..  lei  reprezentand  impozit  pe  profit  ce  a  fost  declarata  prin 
Declaratia ...  cat si la accesoriile aferente in suma de.. lei .
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Art.3 –Anularea partiala a  Deciziei  nr....emisa in baza Raportului 
de inspectie fiscala nr....   pentru suma de...  lei  reprezentand impozit  pe 
profit si suma de ..lei reprezentand accesorii aferente.

Art.4 Respingerea partiala a  contestatiei  ca neintemeiata pentru 
suma de .. lei reprezentand TVA.

Art.5.  Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul... in termen 
de 6 luni de la comunicare.

      

                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                          
                                                 ..........................................

11


	            

