
  

                                      Decizia nr. 410 / 2014
privind solu ţionarea contesta ţiei depus ă de

S.C. .X. S.R.L. - .X.
înregistrat ă la Direc ţia General ă de Solu ţionare a Contesta ţiilor din

cadrul Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă
sub nr. 921459/30.09.2014

Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  a  fost  sesizată  de  către  Administraţia
Judeţeană  a Finanţelor Publice .X. prin adresa nr. .X./2014, înregistrată  la
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 921459/30.09.2014,
cu privire la contestaţia formulată de S.C. .X. S.R.L., cu sediul în .X., Str. .X.
nr. .X., Judeţul .X., C.U.I. .X., J.X.. 

S.C. .X. S.R.L.  contestă parţial  Decizia de impunere privind obligaţiile
fiscale suplimentare de plată  stabilite de inspecţia  fiscală  pentru persoane
juridice  nr.  .X./2014,  emisă  de  organele  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul
Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  .X., în  baza  Raportului  de
inspecţie fiscală nr. .X./2014, respectiv pentru suma de .X. lei  reprezentând: 
.X.  lei - impozit pe profit stabilit suplimentar;
.X. lei – dobânzi/major ări de întârziere aferente impozitului pe profit;
.X. lei - penalit ăţi de întârziere aferente impozitului pe profit supl imentar;
.X. lei - taxa pe valoarea ad ăugat ă de plat ă stabilit ă suplimentar;
.X. lei – dobânzi/major ări de întârziere aferente TVA;
.X. lei -  penalit ăţi de întârziere aferente TVA.

Faţă de data comunicării Deciziei privind obligaţiile fiscale suplimentare
de plată  stabilite de inspecţia fiscală  pentru persoane juridice nr. .X./2014,
respectiv .X./2014, potrivit confirmării de primire, anexată în copie la dosarul
cauzei, contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin. (1) din
Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  respectiv  în  data  de
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.X./2014,  conform ştampilei DGRFP .X. – AJFP .X., aplicată pe contestaţia,
aflată în original la dosarul cauzei.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205,
art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  la  data  formulării  contestaţiei  S.C.  .X.  S.R.L.  făcând  parte  din
categoria marilor contribuabili, figurând la poziţia nr. .X. din Anexa nr. .X. la
O.P.A.N.A.F.  nr.  .X./2013  pentru  aprobarea  Listei  marilor  contribuabili,
Directia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală  este  legal  învestită  să  soluţioneze
contestaţia formulată de S.C. .X. S.R.L..

    

I.  Prin contestaţia formulată împotriva Deciziei privind obligaţiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr.
.X./2014,  emisă  în  baza constatărilor  din Raportul  de  inspecţie  fiscală  nr.
.X./2014, S.C. .X. S.R.L. solicită:

1)  Anularea  parţială  a  deciziei  de  impunere  în  ceea  ce  priveşte
următoarele obligaţii fiscale:

a) Impozitul pe profit:
-  anularea  obligaţiei  suplimentare  reprezentând  impozit  pe  profit  în

sumă de .X. lei, care corespunde unor cheltuieli înregistrate de societate în
anul 2008, precum şi  a dobânzilor de întârziere în cuantum de .X. lei şi  a
penalităţilor de întârziere în cuantum de .X. lei aferente impozitului pe profit
stabilit suplimentar pentru anul 2008;

-  anularea  obligaţiei  suplimentare  reprezentând impozit  pe  profit  în
sumă  de  .X.  lei,  care  corespunde  cheltuielilor  cu  chiriile  suportate  de
societate în perioada 2009-2012 pentru locuinţele utilizate de persoane fizice
rezidente şi  nerezidente,  precum şi  a  dobânzilor  de întârziere în cuantum
de .X. lei şi a penalităţilor de întârziere în cuantum de .X. lei aferente acestei
obligaţii suplimentare.

b) Taxa pe valoarea adăugată
Anularea obligaţiei suplimentare în materie de TVA în sumă de .X. lei,

care corespunde operaţiunilor desfăşurate în cursul perioadei .X.-.X. 2008,
precum şi a dobânzilor de întârziere (.X. lei) şi a penalităţilor de întârziere (.X.
lei) aferente TVA.

2) Modificarea parţială a concluziilor raportului de inspecţie fiscală, în
sensul că, societatea consideră că perioada .X./2008 – .X./2008 reprezintă o
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perioadă fiscală prescrisă, pentru care organele de inspecţie fiscală nu aveau
dreptul să stabilească obligaţii fiscale suplimentare în materie de impozit pe
profit şi TVA, iar cheltuielile cu chiriile suportate de societate în perioada 2009
– 2012 pentru locuinţele utilizate de persoane fizice rezidente şi nerezidente. 

S.C. .X. S.R.L. invocă prin contestaţie următoarele motive:

În  ceea ce  priveşte  suma de  .X.  lei,  reprezentând impozit  pe  profit
stabilit suplimentar pentru anul 2008 şi a sumei de .X. lei reprezentând TVA
suplimentară  stabilită  pentru  operaţiuni  desfăşurate  de  societate  în
perioada .X. – .X. 2008, societatea susţine că şi-a exprimat în scris punctul
de vedere, în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (4) şi art. 9 alin. (1) din
Codul  de  procedură  fiscală,  prin  care  a  prezentat  organelor  de  inspecţie
fiscală prevederile legale în temeiul cărora pentru perioadele mai sus citate,
termenul de prescripţie a expirat la data începerii inspecţiei fiscale.

Societatea  susţine  că  organele  de  inspecţie  fiscală,  în  cuprinsul
raportului  de  inspecţie  fiscală,  la  Capitolul  VI  –  „Discuţia  finală  cu
contribuabilul” au invocat faptul că, în vederea stabilirii corecte a perioadei ce
va fi verificată pentru impozitul pe profit, se aplică prevederile Deciziei nr. .X.
emisă  de  Comisia  fiscală  centrală,  potrivit  căreia:  “în  interpretarea  şi
aplicarea unitară a prevederilor art. 91 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul  de procedură  fiscală,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare, termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de
a stabili obligaţii fiscale, în cazul impozitului pe profit, începe să curgă de la
data  de  .X.  a  anului  următor  celui  în  care  legea  prevede  obligativitatea
depunerii  formularului 101 – Declaraţie privind impozitul  pe profit”. În baza
acestei  decizii,  organele  de  inspecţie  fiscală  susţin  faptul  că,  întrucât
declaraţia de impozit pe profit aferentă anului 2008 a fost depusă de societate
în cursul anului 2009 (conform prevederilor art. 35 din Codul fiscal), termenul
de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale, în cazul
impozitului pe profit, începe să curgă de la data de .X. a anului următor celui
în care legea prevede obligativitatea depunerii formularului .X. – “Declaraţie
privind impozitul pe profit”, deci .X. 2010.

Pe de altă parte, societatea susţine că, în ceea ce priveşte TVA stabilită
suplimentar pentru perioada .X./2008 – .X./2008, organele fiscale nu invocă
niciun argument în susţinerea stabilirii acestor obligaţii fiscale.

De  asemenea,  societatea  susţine  că,  perioada  fiscală  .X./2008
-.X./2008 (în domeniul impozitului pe profit) şi .X./2008 – .X./2008 (în materie
de TVA) reprezintă perioade fiscale prescrise, pentru care organele fiscale nu
aveau dreptul  de a stabili  obligaţii  fiscale suplimentare în cadrul inspecţiei
fiscale desfăşurate în cursul anului 2014, potrivit prevederilor art. 23 alin. (1),
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art. 91 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură fiscală şi art. 19 alin. (1) din
Codul fiscal coroborat cu pct. 12 din Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal.

Astfel,  societatea  susţine  că,  din  punct  de  vedere  al  impozitului  pe
profit, baza impozabilă este constituită în anul în care iau naştere elementele
sale  constitutive  (venituri,  cheltuieli  şi  elementele  similare  acestora)  şi  în
consecinţă, baza de impozitare în materie de impozit pe profit aferentă anului
2008  a  fost  constituită  în  cursul  anului  2008,  din  acest  motiv,  în  opinia
societăţii,  termenul  de prescripţie  a dreptului  organelor  fiscale  de a stabili
obligaţii suplimentare în materie de impozit pe profit pentru anul 2008, începe
să curgă de la data de .X. a anului următor celui în care se constituie baza de
impozitare, adică de la .X. 2009.

În consecinţă, societatea consideră că anul 2008, pentru care organele
fiscale au stabilit în sarcina societăţii  impozit pe profit suplimentar în sumă
de .X. lei, reprezintă o perioadă fiscală prescrisă, care nu poate face obiectul
inspecţiei fiscale în cursul anului 2014 (ultimul an în care organele fiscale ar fi
putut efectua verificarea impozitului pe profit datorat de societate pentru anul
2008 fiind anul 2013).

În  legătură  cu  invocarea  de  către  organele  de  inspecţie  fiscală  a
aplicabilităţii prevederilor Deciziei nr. .X. emisă de Comisia fiscală centrală, în
cazul impozitului  pe profit  stabilit  suplimentar pentru anul  2008, societatea
susţine că această decizie nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României
şi  ca atare,  nu poate fi  invocat  ca fiind un act opozabil  societăţii,  întrucât
contravine  prevederilor  Codului  de  procedură  fiscală  şi  ale  Codului  fiscal
invocate anterior. 

Referitor  la  TVA  suplimentară  stabilită  pentru  perioada  .X./2008  –
.X./2008, societatea invocă aplicabilitatea în speţă a prevederilor art. 125^1
alin. (1) pct. 5, art. 134^1 alin. (1), art. 134^2 alin. (1) din Codul fiscal, art. 23
şi  art.  91  din  Codul  de  procedură  fiscală,  din  care  rezultă  că  baza  de
impozitare în materie de TVA se constituie la data la care au loc operaţiunile,
ceea  ce  înseamnă  că  respectiva  perioadă  reprezintă  o  perioadă  fiscală
prescrisă, organele fiscale neinvocând niciun argument în susţinerea stabilirii
acestor obligaţii fiscale.

În  concluzie,  urmare  celor  de  mai  sus,  societatea  solicită  anularea
obligaţiei suplimentare de impozit pe profit în sumă de .X. lei, precum şi  a
dobânzilor de întârziere în cuantum de .X. lei şi a penalităţilor de întârziere în
cuantum de .X. lei  aferente impozitului  pe profit  stabilit  suplimentar pentru
anul  2008 şi  anularea obligaţiei  suplimentare în  materie  de TVA în sumă
de .X. lei, precum şi a dobânzilor de întârziere (.X. lei) şi a penalităţilor de
întârziere (.X. lei) aferente acestei sume de TVA stabilite suplimentar de către
echipa de inspecţie fiscală pentru perioada .X. – .X. 2008.
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În  ceea  ce  priveşte  obligaţiile  suplimentare  reprezentând impozit  pe
profit stabilite pentru cheltuielile cu chiriile, societatea precizează că, în cursul
perioadei 2008 – 2012, a încheiat contracte pentru închirierea unor locuinţe
(apartamente sau case) pentru a fi  puse la dispoziţia unor persoane fizice
rezidente  şi  nerezidente  care  au  desfăşurat  activităţi  pentru  beneficiul
societăţii, persoane fizice detaşate la sediul societăţii de către societatea .X.
cu sediul în .X. (societate din grupul .X.).

Societatea precizează că, scopul pentru care aceste persoane fizice au
fost  detaşate  de  către  .X.  a  fost  acela  de  a  desfăşura  lucrări  în  cadrul
contractelor încheiate de către societate cu clienţii săi (de exemplu în cadrul
contractului pentru lucrări încheiat cu beneficiarul .X.), persoanele respective
desfăşurându-şi  activitatea fie la punctele de lucru ale societăţii  din cadrul
rafinăriilor aparţinând .X. aflate în .X. şi .X., fie la sediul societăţii. 

Societatea ataşează  la contestaţie situaţia de calcul:  „Date complete
închiriere  case”,  situaţie  ce  cuprinde  următoarele  informaţii:  datele  de
identificare  a  locuinţelor  inchiriate  de  societate,  precum şi  a  proprietarilor
acestora, informaţii privind contractele de închiriere încheiate pentru fiecare
locuinţă între societate şi proprietarii locuinţelor, identitatea persoanelor care
au utilizat locuinţele închiriate de către societate.

Cheltuielile înregistrate de societate în legătură cu locuinţele închiriate
şi utilizate de către persoane fizice detaşate de la .X. au fost refacturate de
către societate către .X., după cum rezultă din situaţia „Facturi emise către .X.
– chirii  apartamente expaţii  în  perioada 2009 – 2011”.  Cu alte cuvinte,  în
contrapartidă cu aceste cheltuieli, societatea a înregistrat venituri impozabile,
supuse impozitului pe venit, cu ocazia refacturării costurilor cu chiriile către
.X.. 

Societatea precizează că organele de inspecţie fiscală au considerat că
societatea nu avea dreptul de a deduce cheltuielile înregistrate în legătură cu
locuinţele utilizate de persoanele fizice detaşate la sediul societăţii de către
.X.,  în  vederea  desfăşurării  de  lucrări  în  beneficiul  societăţii,  în  cuantum
de: .X. lei pentru anul 2009, .X. lei pentru perioada .X. – .X./ 2010, .X. lei
pentru perioada .X. – .X. 2010, .X. lei pentru anul 2011 şi respectiv .X. lei
pentru anul 2012, invocând următoarele motive: 
-  Societatea nu  are  o  evidenţă  clară  cu persoanele  cărora  li  s-au pus la
dispoziţie  locuinţele  închiriate  sau  le-au  utilizat,  din  situaţia  prezentată  de
societate reieşind, de exemplu, că apartamentul închiriat de societate de la
.X. conform contractului nr. .X. a fost utilizat de personal .X.;
-  Din  evidenţa contabilă  a  societăţii  nu reiese că  pentru aceste persoane
detaşate cărora li s-au pus la dispoziţie aceste locuinţe, societatea a suportat
drepturile legale, nici faptul că acestea au fost refacturate.
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Organele  de  inspecţie  fiscală  au  constatat  că  societatea  a  încălcat
prevederile art. 21 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 27 a) şi b)
din Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Pentru  a  susţine  caracterul  nedeductibil  al  cheltuielilor  cu  chiriile
înregistrate  de  societate  în  perioada  2009  –  2012,  organele  de  inspecţie
fiscală  invocă  cu titlu  de exemplu  scrisoarea de detaşare (act  adiţional  la
contractul de muncă) a d-l. .X., reţinând că din cuprinsul acesteia ar rezulta
faptul că, începând cu data de .X./2009, drepturile de detaşare sunt plătite de
angajator.

Societatea susţine că avea dreptul de a deduce cheltuielile cu chiriile
locuinţelor utilizate de personalul detaşat, întrucât deţine evidenţa locuinţelor
închiriate  de  la  terţi  şi  care  au  fost  utilizate  de  persoane  fizice  care  au
desfăşurat lucrări pentru beneficiul societăţii, ce se regăseşte în  situaţia de
calcul: „Date complete închiriere case” (anexa 5), din care rezultă în mod clar,
identitatea  persoanei  fizice  care  a  utilizat  fiecare  locuinţă  închiriată  de
societate,  precum şi  perioada  utilizării  fiecărei  locuinţe  (această  perioadă
corespunde  datei  de  începere  şi  datei  de  încetare  a  contractelor  de
închiriere).

Societatea susţine că pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale, a pus
la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală  situaţia prezentată  în anexa 5 -
„Date  complete  închiriere  case”,  dar  acestea  nu  au  efectuat  o  analiză  a
acestui document şi  nu au verificat dacă  informaţiile din acesta corespund
contractelor încheiate de societate cu privire la locuinţele închiriate şi  care
corespund situaţiei  de  fapt  fiscale  reale,  mulţumindu-se  să  menţionaze în
anexa  20  la  raportul  de  inspecţie  fiscală,  de  exemplu,  că  apartamentul
închiriat de societate de la .X. conform contractului nr. .X. a fost utilizat de
personal .X..

Societatea  susţine  că  în  conţinutul  anexei  20  nu  se  face  referire  la
menţiunea anterioară, privind faptul că apartamentul închiriat de societate de
la .X.  conform contractului  nr.  .X.  a  fost  utilizat  de personal  .X.,  ci  anexa
respectivă este intitulată “Fişa de identificare a tranzacţiilor” şi prezintă lista
persoanelor  afiliate  societăţii,  o  foarte  succintă  enumerare  a  tranzacţiilor
desfăşurate de societate cu părţile afiliate şi  referinţe către o serie de alte
anexe  (nr.  24-28)  la  raportul  de inspecţie  fiscală,  în  care sunt  prezentate
valorile tranzacţiilor desfăşurate pe fiecare an în parte.

De  asemenea,  societatea  precizează  că,  contractul  nr.  .X.  încheiat
cu .X., a fost valabil  în perioada .X./2008 – .X./2008, adică într-o perioadă
fiscală  anterioară  celei  analizate  (2009-2012)  şi  pentru  care  a  expirat
termenul de prescripţie.
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Referitor la constatarea organelor de inspecţie fiscală potrivit căreia, din
evidenţa contabilă a societăţii nu reiese că pentru persoanele detaşate cărora
li s-au pus la dispoziţie locuinţele închiriate, societatea a suportat drepturile
legale  şi  nici  faptul  că  acestea  au  fost  refacturate,  societatea  susţine  că
aceasta nu corespunde situaţiei  de fapt  fiscale  reale,  întrucât  în perioada
2009-2011 societatea a înregistrat  venituri  din  refacturarea cheltuielilor  cu
chiriile locuinţelor utilizate de persoane fizice detaşate la sediul societăţii de
către .X.. Un sumar al acestor facturi este prezentat în anexa 6 la contestaţie:
„Facturi emise către .X. – chirii apartamente expaţii în perioada 2009 – 2011”,
din  cuprinsul  acestui  document  rezultând  că,  pentru  fiecare  factură
refacturată  către  .X.  societatea  a precizat  numărul  şi  data  fiecărei  facturi,
identitatea  persoanelor  pentru  care  se  refacturează  cheltuielile  cu  chiriile
locuinţelor, perioada facturată (perioada pentru care societatea a înregistrat
cheltuieli cu chiriile pentru fiecare persoană fizică), valoarea în lei a fiecărei
facturi.

Astfel, societatea susţine că, aceste cheltuieli pentru locuinţele utilizate
de persoanele fizice care au lucrat pentru societate atestă faptul că scopul
cheltuielilor  a  fost  acela  ca  societatea  să  realizeze  venituri  impozabile,
conform art.  21  alin.  (1)  din  Codul  fiscal,  fiind  deci  deductibile  la calculul
profitului impozabil, conform art. 20, lit. c) din acelaşi act normativ.

În  concluzie,  societatea  susţine  că  stabilirea  obligaţiilor  fiscale
contestate a fost făcută cu încălcarea de către organele de inspecţie fiscală a
obligaţiei de a stabili situaţia de fapt fiscală reală şi a rolului activ prevăzut de
art. 7 din Codul de procedură fiscală, întrucât acestea nu au solicitat şi nu au
obţinut  toate  informaţiile  şi  documentele  necesare  pentru  determinarea
corectă  a  situaţiei  fiscale  a  societăţii  şi  nu  a  întreprins  demersuri  pentru
determinarea stării de fapt reale.

II. Prin  Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice nr. .X./2014, emisă
de  organele  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul  Administraţiei  Judeţene  a
Finanţelor Publice .X., în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. .X./2014, s-
au stabilit  în sarcina  S.C. .X. S.R.L.  obligaţii  fiscale suplimentare datorate
bugetului de stat în sumă totală de .X. lei,  reprezentând: 
.X.  lei - impozit pe profit stabilit suplimentar;
.X.  lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;
.X.  lei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar;
.X.  lei - taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită suplimentar;
.X.  lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA;
.X. lei -  penalităţi  de întârziere aferente TVA, din care societatea contestă
suma de .X. lei,  reprezentând: 
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.X.  lei - impozit pe profit stabilit suplimentar;

.X. lei – dobânzi/major ări de întârziere aferente impozitului pe profit;

.X. lei - penalit ăţi de întârziere aferente impozitului pe profit supl imentar;

.X. lei - taxa pe valoarea ad ăugat ă de plat ă stabilit ă suplimentar;

.X. lei – dobânzi/major ări de întârziere aferente TVA;

.X. lei -  penalit ăţi de întârziere aferente TVA .

Perioada supusă verificării: 
- .X./2008 - .X./2012 pentru impozitul pe profit 
- .X./2008 - .X./2014 pentru TVA.

IMPOZIT PE PROFIT

Organele de inspecţie fiscală  au stabilit  impozit  pe profit  suplimentar
după cum urmează: 

- conform  facturii  nr.  .X./2008,  societatea  a  înregistrat  în  contul  .X.  –
“Cheltuieli  cu  servicii  la  terţi”  –  suma de  .X.  lei,  reprezentând  “lucrări  de
construcţie conform comanda .X.”, factura fiind emisă de SC .X. SRL către
SC .X. SRL (CIF .X.) şi nu către S.C. .X. S.R.L.. Organele de inspecţie fiscală
au constatat că  factura nu aparţine societăţii  şi  deci această  cheltuială  nu
este deductibilă fiscal, în conformitate cu art. 21, alin. (4), lit. f) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
- în  perioada  supusă  verificării,  societatea  a  înregistrat  în  contul  .X.  -
“Cheltuieli  cu  redevenţele,  locaţiile  şi  chiriile” suma de .X.  lei  pentru  anul
2008, suma de .X. lei în anul 2009, suma de .X. lei în perioada .X. – .X./
2010,  suma  de  .X.  lei  în  anul  2011  şi  suma  de  .X.  lei  în  anul  2012,
reprezentând cheltuieli cu chiriile plătite de societate pentru locuinţele folosite
de persoane fizice rezidente şi nerezidente ce au fost detaşate de la firmele
din .X. pentru a efectua lucrări pentru S.C. .X. S.R.L. sau au fost persoane de
conducere. Contractele de chirie au fost încheiate între proprietarii imobilelor
(persoane  fizice  şi  juridice)  şi  S.C.  .X.  S.R.L.  reprezentată  de  diferite
persoane fizice rezidente şi nerezidente. 

Organele  de  inspecţie  fiscală  au  constatat  că  societatea  nu  are  o
evidenţă  clară  cu  persoanele  cărora  li  s-a  pus  la  dispoziţie  locuinţele
închiriate sau care le-au utilizat, din situaţia prezentată de societate (anexa
20)  reieşind,  de  exemplu,  că  apartamentul  închiriat  de  la  .X.  conform
contractului  nr.  .X./2008  a  fost  utilizat  de  personal  .X.  şi  de  asemenea,
întrucât din evidenţa contabilă  nu reiese faptul  că  pentru aceste persoane
detaşate cărora li s-a pus la dispoziţie locuinţele închiriate, S.C. .X. S.R.L. a
suportat drepturile legale salariale şi nici faptul că acestea au fost refacturate,
organele de inspecţie fiscală au stabilit că respectivele cheltuieli cu chiriile nu
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sunt deductibile fiscal, în temeiul prevederilor art. 21, alin. (2), lit. e) din Codul
fiscal, coroborat cu pct. 27 din Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal.

Pentru neachitarea în termen a debitului reprezentând impozit pe profit
suplimentar, în conformitate cu prevederile art. 120 alin. (1) şi art. 120^1 alin.
(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  în  timpul  inspecţiei  fiscale  au  fost
calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere.

TAXA PE VALOAREA AD ĂUGATĂ

Organele de inspecţie fiscală au stabilit TVA suplimentară de plată în
sumă de .X. lei , după cum urmează:

-  Suma  de  .X.  lei  reprezintă  TVA  de  plată  nedeclarată  de  societate  în
perioada  verificată  conform  situaţiei  prezentată  în  anexa  nr.  14  (anexa
cuprinde diferenţele între TVA de plată/rambursat conform evidenţei contabile
şi  TVA de plată/rambursat declarată prin deconturi). Organele de inspecţie
fiscală au constatat că societatea a încălcat prevederile art. 82, alin. (3) din
OG  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare. 
- Suma de .X. lei reprezintă TVA fără drept de deducere stabilită de organele
de inspecţie fiscală  pentru facturile prezentate în anexa nr. 15. Bunurile şi
serviciile achiziţionate prin respectivele facturi nu sunt destinate utilizării  în
folosul operaţiunilor taxabile ale societăţii, fiind încălcate prevederile art. 145,
alin. (2), lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.

Pentru  neachitarea  în  termen  a  debitului  reprezentând  TVA
suplimentară,  în conformitate cu prevederile art.  120 alin.  (1)  şi  (7)  şi  art.
120^1 alin. (1) şi (2), lit. c) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  timpul
inspecţiei fiscale au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere.

III. Având în vedere susţinerile contestatarei şi documentele invocate de
aceasta,  constatările  organelor  de  inspecţie  fiscală  şi  actele  normative
invocate de contestatară şi de organele fiscale, se reţin următoarele:

A) ASPECTE  PROCEDURALE
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Referitor la impozitul pe profit în sum ă de .X. lei şi TVA în sum ă
de .X. lei  stabilite suplimentar pentru anul  2008,  Direc ţia general ă  de
solu ţionare  a  contesta ţiilor  din  cadrul  Agen ţiei  Na ţionale  de
Administrare  Fiscal ă,  este  investit ă  să  se  pronun ţe  dacă  societatea
datoreaz ă aceste obliga ţii fiscale în condi ţiile în care societatea invoc ă
prescrip ţia  dreptului  organelor  fiscale  de  a  stabili  obliga ţii  fiscale
reprezentând impozit pe profit ţi TVA aferente anului 2008.

       În fapt,  prin decizia de impunere contestată,  organele de inspecţie
fiscală  au stabilit  impozit  pe profit  suplimentar de plata în sumă  de  .X. lei
pentru perioada .X./2008-.X./08.2008 în conformitate cu art. 21 alin. (2) lit. e)
şi alin. (4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările  ulterioare, coroborat  cu pct.  27 din Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal.

De asemenea, organele de inspecţie fiscală au stabilit suplimentar TVA în
cuantum de .X. lei, întrucât au fost încălcate prevederile art. 82, alin. (3) din
OG  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 145, alin. (2), lit. a) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
          Prin contestaţia formulată, societatea susţine că obligaţiile suplimentare
reprezentând impozit  pe profit  şi  TVA aferente anului  2008,  au fost  stabilite
nelegal ca fiind datorate, după împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de
a stabili obligaţii fiscale, respectiv prin încălcarea termenului de prescripţie stabilit
de reglementările legale.

 În drept,  potrivit  prevederilor art.91 alin.(1) şi  alin.(2) din Ordonanţa
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare:

“  (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în
termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.
     (2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin.(1) începe să
curgă  de la data de .X. a anului  următor celui  în care s-a născut creanţa
fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel”, 
iar potrivit art.23 din acelaşi act normativ:

  “Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale
           (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia
fiscală  corelativă  se nasc în momentul  în care,  potrivit  legii,  se constituie
baza de impunere care le generează.
           (2) Potrivit alin.(1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a
determina obligaţia fiscală datorată”.
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  Din coroborarea dispoziţiilor legale suscitate, reiese că  termenul de
prescripţie al dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie
în termen de 5 ani, termen care începe să curgă de la data de  .X. a anului
următor celui în care s-a născut creanţa fiscală.     

 Cu privire la data de la care începe să curgă termenul de prescripţie în
cazul diferenţelor de impozit pe profit, se constată că aceasta este în stransă
legătură  cu  momentul  în  care  s-a  nascut  creanţa  fiscală,  respectiv  cu
momentul  în  care,  potrivit  legii,  se  constituie  baza  de  impunere  care  le
generează.
           Potrivit  art.35  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal  cu
modificarile  şi  completarile  ulterioare,  în  vigoare  incepand  cu  data  de
.X./2009:
           „ART. 35 - Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit
          (1) Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit
pe profit până la data de .X. inclusiv a anului următor”.

            În acelaşi sens sunt şi prevederile Anexei nr.2 privind Instructiunile
pentru completarea formularelor .X. "Declaraţie privind impozitul pe profit", .X.
"Decont privind accizele" şi .X. "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele
naturale din producţia internă” prevazute în O.M.F.P. nr..X. pentru aprobarea
modelului  şi  conţinutului  formularelor  .X.  "Declaraţie  privind  impozitul  pe
profit", .X. "Decont privind accizele" şi .X. "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi
la  gazele  naturale  din  producţia  internă",  referitor  la  declaratia  privind
impozitul pe profit aferent anului 2006.
            “ I. Depunerea declaraţiei.
             1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune
anual de către plătitorii de impozit pe profit, după definitivarea impozitului pe
profit, astfel:
             a) până la data de 15 februarie, inclusiv, a anului următor celui de
raportare,  de  contribuabilii  care,  până  la  această  dată  au  definitivat
închiderea exerciţiului financiar anterior, de organizaţiile nonprofit, precum şi
de  contribuabilii  care  obţin  venituri  majoritare  din  cultura  cerealelor  şi
plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.
           Contribuabilii  care au definitivat  închiderea exerciţiului  financiar
anterior  până  la  data  de  15  februarie  inclusiv,  a  anului  următor  celui  de
raportare,  depun declaraţia  anuală  de impozit  pe profit,  fără  a  declara în
formularul  .X.  "Declaraţie  privind  obligaţiile  de  plată  la  bugetul  general
consolidat",  pentru  trimestrul  .X.  al  anului  de raportare,  o  sumă  egală  cu
impozitul  calculat  şi  evidenţiat  pentru  trimestrul  .X.  al  aceluiaşi  an  fiscal,
respectiv pentru luna .X. a anului de raportare, o sumă egală cu impozitul
calculat şi evidenţiat pentru luna noiembrie a aceluiaşi an fiscal.
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            b) până la termenul prevăzut pentru depunerea situaţiilor financiare
pentru anul expirat, pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care nu
se încadrează la lit. a).”
            Având în vedere dispozitiile art.35 din Legea nr.571/2003 privind
Codul  fiscal,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  din  care  rezultă  că
termenul de depunere a declaratiei anuale privind impozitul pe profit realizat
la organul fiscal pentru anul 2008 este  .X./ 2009,  coroborate cu prevederile
art.23 si art.91 din Codul de procedura fiscala, republicat, rezulta ca data la
care se stabileste baza de impunere pentru impozitul pe profit anual datorat
pentru anul 2008, este .X./2009, iar termenul de prescriptie curge de la data
de .X./2010.  
           Din documentele aflate la dosarul cauzei se reţine că inspecţia fiscală
a început la data de .X./2014, dată la care organele de inspecţie fiscală s-au
înregistrat în registrul unic de control  la poziţia nr..X.
          Raportat la cele anterior prezentate se reţine că nu este prescris
dreptul organelor de inspecţie fiscală de a stabili impozit pe profit pentru anul
2008.

În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adaugat ă aferentă perioadei .X. –
.X. 2008, din documentele aflate la dosarul cauzei se reţine că în anul 2008
societatea era plătitoare de TVA trimestrial, iar conform prevederilor art.156^2
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,  în vigoare începând cu
anul 25.05.2009:
    “(1)  Persoanele  înregistrate  conform  art.  153  trebuie  să  depună  la
organele fiscale competente, pentru fiecare perioadă  fiscală,  un decont de
taxă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie
perioada fiscală respectivă.
    (2) Decontul de taxă întocmit de persoanele înregistrate conform art.153
va  cuprinde  suma  taxei  deductibile  pentru  care  ia  naştere  dreptul  de
deducere în perioada fiscală  de raportare şi,  după  caz, suma taxei pentru
care se exercită dreptul de deducere, în condiţiile prevăzute la art.147^1 alin.
(2), suma taxei colectate a cărei exigibilitate ia naştere în perioada fiscală de
raportare  şi,  după  caz,  suma  taxei  colectate  care  nu  a  fost  înscrisă  în
decontul perioadei fiscale în care a luat naştere exigibilitatea taxei, precum şi
alte informaţii prevăzute în modelul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice.
[…]”

Astfel, pentru TVA aferentă aferentă perioadei .X. – .X. 2008, obligaţia
declarativă intervine la data de .X./2009, iar prescripţia dreptului la acţiune a
organului de inspecţie fiscală începe să curgă de la această dată.

Având în vedere cele de mai sus, nu poate fi  reţinut  în soluţionarea
favorabilă  a  cauzei  argumentul  contestatarei  privind  prescripţia  dreptului
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organelor  fiscale  de  a  stabili  obligaţii  fiscale,  fapt  pentru  care  în  temeiul
prevederilor  art.216 alin.1 din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală,  republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, coroborate cu
pct.11.1 lit.a) din O.P.A.N.A.F. nr.2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de  procedură  fiscală,  anterior  citate,  se  va  respinge  contesta ţia  ca
neîntemeiat ă pentru impozitul pe profit în sum ă de .X. lei şi TVA în sum ă
de .X. lei stabilite suplimentar pentru anul 2008 .

B) ASPECTE DE FOND

1. Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar în sumă de .X. lei
aferent cheltuielilor cu chiriile suportate de societate în perioada 2009-2012
pentru  locuinţele  utilizate  de  persoane  fizice  rezidente  şi  nerezidente,
Direc ţia  general ă  de  solu ţionare  a  contesta ţiilor  din  cadrul  Agen ţiei
Naţionale de Administrare Fiscal ă este investit ă să se pronun ţe dacă în
mod  legal  organele  de  inspec ţie  fiscal ă  au  stabilit  impozit  pe  profit
suplimentar, în condi ţiile în care societatea nu a prezentat documente
care s ă justifice deducerea acestor cheltuieli. 

În fapt,  societatea a înregistrat în perioada 2009 – 2012,  suma totală
de  .X.  lei  în  contul  .X.  -  “Cheltuieli  cu  redevenţele,  locaţiile  şi  chiriile”  –
reprezentând cheltuieli cu chiriile plătite de societate pentru locuinţele folosite
de persoane fizice rezidente şi nerezidente ce au fost detaşate de la firmele
din .X. pentru a efectua lucrări pentru S.C. .X. S.R.L. sau, după caz persoane
de conducere.  Contractele de închiriere  au fost  încheiate  între  proprietarii
imobilelor  (persoane  fizice  şi  juridice)  şi  S.C.  .X.  S.R.L.  reprezentată  de
diferite persoane fizice rezidente şi nerezidente. 

Organele de inspecţie fiscală  au constatat  că  societatea nu deţine o
evidenţă a persoanelor cărora li s-au pus la dispoziţie locuinţele închiriate sau
care le-au utilizat şi de asemenea, din evidenţa contabilă nu reiese că pentru
aceste persoane detaşate cărora li s-a pus la dispoziţie locuinţele închiriate,
S.C. .X. S.R.L. a suportat drepturile legale salariale şi nici faptul că acestea
au fost refacturate.

Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit că respectivele cheltuieli
cu chiriile nu sunt deductibile fiscal, în temeiul prevederilor art. 21, alin. (2), lit.
e) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 27 din Normele metodologice de aplicare
a Codului fiscal. 

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. (1) din Legea
nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modific ările  şi  complet ările
ulterioare : 
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“(1).Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli
deductibile  numai  cheltuielile  efectuate  în  scopul  realizării  de  venituri
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.”

Conform  pct.  22  din  Hot ărârea  Guvernului  nr.44/2004  pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.571/2003
privind Codul fiscal :

“22. Cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile sunt
cheltuielile înregistrate cu realizarea şi  comercializarea bunurilor, prestarea
serviciilor  sau  executarea  lucrărilor,  inclusiv  cele  reglementate  prin  acte
normative în vigoare.”

Potrivit  prevederilor  legale  citate  mai  sus,  sunt  considerate cheltuieli
deductibile  la  calculul  profitului  impozabil  numai  cheltuielile  efectuate  în
scopul realizării de venituri impozabile.

De asemenea, sunt aplicabile prevederile  art. 21, alin. (2), lit. e)  din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările
ulterioare :
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:

e)  cheltuielile  de  transport  şi  de  cazare  în  ţară  şi  în  străinătate,
efectuate pentru salariaţi  şi  administratori,  precum şi  pentru alte persoane
fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;

coroborat cu pct. 27 din Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal, care stipulează:
27. Calitatea de administrator rezultă din actul constitutiv al contribuabilului
sau contractul de administrare/mandat. În sensul art.  21 alin. (2) lit. e) din
Codul fiscal, persoanele fizice asimilate salariaţilor cuprind şi:
    a) directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat,
potrivit legii;
    b) persoanele fizice rezidente şi/sau nerezidente detaşate, potrivit legii, în
situaţia în care contribuabilul suportă drepturile legale cuvenite acestora.

Potrivit  normelor  legale  mai  sus  citate,  rezultă  că  sunt  cheltuieli
efectuate  în  scopul  realizării  de  venituri  şi cheltuielile  de  transport  şi  de
cazare în  ţară  şi  în  străinătate,  efectuate pentru  salariaţi  şi  administratori,
precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme,
calitatea de administrator rezultă din actul constitutiv al contribuabilului sau
contractul de administrare/mandate, iar în sensul art. 21 alin. (2) lit.  e) din
Codul fiscal, persoanele fizice asimilate salariaţilor cuprind şi directorii care îşi
desfăşoară  activitatea  în  baza  contractului  de  mandat,  potrivit  legii  şi
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persoanele  fizice  rezidente  şi/sau  nerezidente  detaşate,  potrivit  legii,  în
situaţia în care contribuabilul suportă drepturile legale cuvenite acestora.

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezultă că, societatea
a înregistrat în perioada 2009 – 2012,  suma totală de .X. lei în contul .X. -
“Cheltuieli  cu redevenţele,  locaţiile  şi  chiriile”  –  reprezentând cheltuielil  cu
chiriile  plătite  de  societate  pentru  locuinţele  folosite  de  persoane  fizice
rezidente şi  nerezidente ce au fost detaşate de la firmele din .X. pentru a
efectua lucrări pentru S.C. .X. S.R.L. sau, după caz  persoane de conducere. 

Din documentele anexate la dosarul cauzei, organul de soluţionare a
contestaţiei reţine că societatea nu are o evidenţă a persoanelor cărora li s-a
pus  la  dispoziţie  locuinţele  închiriate  sau  care  le-au  utilizat,  nu  există  o
evidenţă între contractele încheiate cu proprietarii de locuinţe şi persoanele
nerezidente  care  au  ocupat  aceste  locuinţe  şi  perioada  de  timp  în  care
aceştia au folosit aceste locuinţe.

De  asemenea,  din  evidenţa  contabilă  nu  reiese  că  pentru  aceste
persoane detaşate cărora li s-au pus la dispoziţie locuinţele închiriate, S.C.
.X. S.R.L. a suportat drepturile legale salariale şi nici faptul că acestea au fost
refacturate.

Întrucât cu ocazia contestaţiei, societatea a prezentat:
-  situaţia  de  calcul:  „Date  complete  închiriere  case”  (anexa  5)  şi  a

susţinut  că deţine evidenţa locuinţelor  închiriate de la terţi  şi  care au fost
utilizate  de  persoane  fizice  care  au  desfăşurat  lucrări  pentru  beneficiul
societăţii, situaţie din care ar rezulta în mod clar, identitatea persoanei fizice
care  a  utilizat  fiecare  locuinţă  închiriată  de  societate,  precum şi  perioada
utilizării fiecărei locuinţe, 

-  un  sumar  al  facturilor  privind  refacturarea  cheltuielilor  cu  chiriile
locuinţelor utilizate de persoane fizice detaşate la sediul societăţii  de către
.X., fiind prezentate în anexa 6 la contestaţie: „Facturi emise către .X. – chirii
apartamente  expaţii  în  perioada  2009  –  2011”,  din  cuprinsul  acestui
document rezultând că, pentru fiecare factură refacturată către .X. societatea
a precizat numărul şi data fiecărei facturi, identitatea persoanelor pentru care
se refacturează cheltuielile cu chiriile locuinţelor, perioada facturată (perioada
pentru  care  societatea  a  înregistrat  cheltuieli  cu  chiriile  pentru  fiecare
persoană  fizică),  valoarea  în  lei  a  fiecărei  facturi,  cu adresa nr.  .X./2014,
confirmată  de  primire  în  data  de  .X./2014,  organul  de  soluţionare  a
contestaţiei,  în  exercitarea  rolului  sau  activ,  a  solicitat  contestatarei
transmiterea tuturor documentelor justificative care au sta la baza întocmirii
situaţiilor prezentate la contestaţie.  Întrucât până  la data emiterii  prezentei
decizii  nu  au  fost  înaintate  documentele  solicitate,  fapt  confirmat  şi  de
organele de inspecţie fiscală prin adresa nr. .X./2014, înregistrată la Direcţia
Gnerală de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. .X./2014, nu pot fi reţinute în
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soluţionarea  favorabilă  a  acauzei  susţineriile  contestatarei  potrivit  cărora
deţine documente care să justifice deducerea chiriilor plătite pentru locuinţele
folosite de persoane fizice rezidente şi nerezidente.  

În  ceea  ce  priveşte  susţinerea  societăţii  potrivit  căreia  anexa  20  la
raportul de inspecţie fiscală cuprinde “fişa de identificare a tranzacţiilor” şi nu
situaţia  cu  locuinţele  închiriate  de  S.C.  .X.  S.R.L.,  se  reţine  că  potrivit
precizărilor organelor de inspecţie fiscală din adresa nr. .X./2014, anexa 20 a
fost numerotată din greşeală de două ori. 

Întrucât  pentru cheltuielile  în suma de .X. lei  aferente cheltuielilor cu
chiriile înregistrate în anul 2008 societatea a invocat doar prescripţia dreptului
organelor  de inspecţie  fiscală  de a stabili  obligaţii  fiscale,  acest  capăt  de
cerere a fost tratat la cap. III lit. A.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.216 alin.1
din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu  pct.11.1  lit.a)  din
O.P.A.N.A.F. nr.2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanţa Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, anterior citate,  se va respinge contesta ţia ca neîntemeiat ă  pentru
impozitul pe profit în sum ă .X. lei.

2. Referitor  la  TVA  stabilită  suplimentar  în  sumă  de  .X.  lei,  cauza
supusă soluţionării este dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, se poate investi cu analiza
pe fond a acestui capăt de cerere în condiţiile în care prin contestaţie nu sunt
aduse argumente şi documente de natură să combată constatările organelor
de inspecţie fiscală.

 
În fapt, deşi prin contestaţia formulată, S.C. .X. S.R.L. contestă TVA în

sumă de .X. lei, nu aduce argumente decât cu privire la prescripţia dreptului
organelor de inspecţie fiscală de a stabili TVA pentru anul 2008.

În  drept ,  sunt  aplicabile  prevederile  art.206  (1)  lit.c)  şi  lit.d)  din
Ordonan ţa Guvernului  nr.92/2003 privind  Codul  de procedur ă  fiscal ă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anterior citate la cap. III
pct. 2.b)  din prezenta decizie.

 Din dispoziţiile legale incidente, se reţine că în contestaţie societatea
trebuie să menţioneze atât motivele de drept şi de fapt, precum şi dovezile pe
care se întemeiează aceasta, organele de soluţionare neputându-se substitui

 16/21



contestatoarei cu privire la motivele pentru care înţelege să conteste un act
administrativ fiscal. 

Se reţine că societatea contestatoare nu a depus niciun document în
susţinerea propriei cauze, nu a invocat niciun articol de lege în apărarea sa,
conţinutul  contestaţiei  cuprinzând  doar  invocarea  prescripţiei  dreptului
organelor  de inspecţie fiscală  de a stabili  TVA pentru anul 2008,  însă  din
anexa 14 la raportul de inspecţie fiscală nu rezultă că TVA in sumă de .X. lei
este  aferentă  anului  2008,  ci  reprezintă  TVA  de  plată  nedeclarată  de
societate în perioada supusă verificării. 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care
invocă  în  sprijinul  pretenţiilor  sale  o  anumită  stare  de  fapt,  afirmând  o
pretenţie  în  procedura  administrativă,  constatarea  care  se  impune ,  una
naturală  şi  de o implacabilă  logică  juridică,  este aceea c ă sarcina probei
revine contestatorului.

Se reţine că sarcina probei nu implică un drept al contestatorului, ci un
imperativ al interesului personal al acestuia care invocă o pretenţie în cadrul
căii  administrative  de  atac,  neprobarea  cererii  afirmate  determinând
respingerea contestaţiei.

Având în vedere cele expuse sunt aplicabile  prevederile  pct.2.5 din
O.P.A.N.A.F.  nr.2906/2014  privind  aprobarea  Instruc ţiunilor  pentru
aplicarea titlului IX din Ordonan ţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur ă fiscal ă.

 Având în vedere cele precizate mai sus, precum şi faptul că societatea
nu aduce nici  un argument  de fond în susţinerea contestaţiei  care să  fie
justificat  cu  documente,  prin  care  să  combată  constatările  organelor  de
inspecţie  fiscală  pentru taxa pe valoarea adăugată  în sumă  de .X. lei,  în
conformitate  cu  prevederile  art.216  alin.1  din  Ordonan ţa  Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicată, cu modificările
şi  completările  ulterioare,  coroborat  cu  pct.11.1  lit.b)  din  O.P.A.N.A.F.
nr.2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor  pent ru aplicarea titlului
IX  din  Ordonan ţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur ă
fiscal ă, se  va  respinge  contesta ţia ca  nemotivat ă  pentru  taxa  pe
valoarea adăugată stabilită suplimentar în sumă de .X. lei . 
          
           3.  În ceea ce priveşte suma de .X. lei, reprezentând:  
-   .X. lei – dobânzi/major ări de întârziere aferente impozitului pe profit;
-  .X.  lei  -  penalit ăţi  de  întârziere  aferente  impozitului  pe  profit
suplimentar;
-   .X. lei – dobânzi/major ări de întârziere aferente TVA;
-   .X. lei -  penalit ăţi de întârziere aferente TVA,
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Agenţia  Naţională  de  Administrare  Fiscală  prin  Direcţia  Generală  de
Soluţionare a Contestaţiilor  este  investită  să  se pronunţe dacă  societatea
datorează  aceste accesorii în condiţiile în care o parte din debitul principal
pentru  care  au  fost  calculate  nu  a  fost  contestat,  iar  pentru  obligaţiile
principale  contestate  prin  prezenta  decizie  a  fost  respinsă  contestaţia  ca
neîntemeiată.   

În fapt, prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare
de plată  stabilite de inspecţia fiscală  pentru persoane juridice nr.  .X./2014,
emisă de organele de inspecţie fiscală din cadrul  Administraţiei Judeţene  a
Finanţelor Publice .X., în baza Raportului  de inspecţie fiscală  nr.  .X./2014,
organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii fiscale suplimentare în sumă
totală de .X. lei,  reprezentând: 
   .X.  lei - impozit pe profit stabilit suplimentar;
   .X. lei – dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe profit;
   .X. lei - penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar;
   .X. lei - taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită suplimentar;
   .X. lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA;
   .X.lei - penalităţi de întârziere aferente TVA, însă prin contestaţia formulată,
deşi societatea contestă parţial impozitul pe profit şi TVA stabilite suplimentar
de plată, cuantum accesoriilor aferente acestor impozite îl contestă integral.

  În drept ,  în ceea ce priveste calculul  accesoriilor, sunt  aplicabile
dispoziţiile art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi alin.(2) şi art.120^1 alin.(1) din
Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“ART. 119 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor
de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.
 ART. 120   Dobânzi
(1)  Dobânzile  reprezintă  echivalentul  prejudiciului  creat  titularului  creanţei
fiscale  ca  urmare  a  neachitării  de  către  debitor  a  obligaţiilor  de  plată  la
scadenţă şi se calculează  pentru fiecare zi  de întârziere, începând cu ziua
imediat  următoare termenului  de scadenţă  şi  până  la  data stingerii  sumei
datorate inclusiv.
(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea
declaraţiilor  sau  modificarea  unei  decizii  de  impunere,  dobânzile  se
datorează  începând  cu  ziua  imediat  următoare  scadenţei  creanţei  fiscale
pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
ART. 120^1
    Penalităţi de întârziere
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(1)  Penalităţile  de  întârziere  reprezintă  sancţiunea  pentru  neîndeplinirea
obligaţiilor  de  plată  la  scadenţă  şi  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de
întârziere,  începând cu ziua  imediat  următoare termenului  de scadenţă  şi
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art.120 alin.(2) - (6)
sunt aplicabile în mod corespunzător.”

Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că pentru neachitarea la
termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează
dobânzi/majorări  de întârziere pentru  fiecare zi  de întârziere,  începând cu
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate inclusiv şi respectiv, penalităţi de întârziere.

Se  reţine  că  din  debitul  stabilit  suplimentar  de  plată  reprezentând
impozit pe profit în cuantum .X. lei , S.C. .X. S.R.L. contestă suma de .X.  lei,
iar din debitul stabilit suplimentar de plată reprezentând TVA în cuantum de
.X.  lei ,  S.C.  .X.  S.R.L.  contestă  suma  de  .X.  lei,  însă  contestă  întregul
cuantum  al  acesoriilor  aferente  calculate,  inclusiv  pentru  debitele
necontestate pe care şi le-a însuşit, fără a aduce nicio motivaţie.

Faţă de cele de mai sus, se reţine că, întrucât prin prezenta decizie s-a
dispus respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei pentru impozit pe profit în
sumă de .X.  lei  şi TVA în sumă de .X. lei , şi ca nemotivată pentru TVA în
sumă de .X. lei,  ca  şi consecinţă, în baza principiului de drept conform căruia
“accesoriul  urmeaz ă  principalul”,  se  va  respinge  contestaţia  ca
neîntemeiată  şi  nemotivată  pentru accesoriile aferente impozitului  pe profit
suplimentar şi TVA de plată.

În baza aceluiaşi principiu de drept, S.C. .X. S.R.L. datorează accesorii
şi pentru debitele reprezentând impozit pe profit şi TVA necontestate.

Prin urmare, pentru considerentele reţinute, în baza prevederilor legale
invocate  în  cuprinsul  prezentei  decizii,  precum  şi  în  conformitate  cu
dispoziţiile art. 216 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.
11.1 lit. a) şi lit. b) din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa
Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  aprobate  prin
O.P.A.N.A.F. nr. 2.906/2014, se

D E C I D E
 
1. Respingerea ca neîntemeiat ă  a contestaţiei formulată de S.C. .X.

S.R.L.  împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare
de plată  stabilite de inspecţia fiscală  pentru persoane juridice nr.  .X./2014,
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emisă de organele de inspecţie fiscală din cadrul  Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice .X., pentru suma de .X. lei , reprezentând: 
- .X.  lei - impozit pe profit stabilit suplimentar ;
- .X. lei – TVA stabilit ă suplimentar;

2.  Respingerea  ca nemotivat ă  a contestaţiei  formulată  de S.C.  .X.
S.R.L.  împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare
de plată  stabilite de inspecţia fiscală  pentru persoane juridice nr.  .X./2014,
emisă de organele de inspecţie fiscală din cadrul  Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice .X., pentru TVA stabilită suplimentar în sumă de .X. lei.
   

3.  Respingerea  ca  neîntemeiat ă  şi  nemotivat ă  a  contestaţiei
formulată de S.C. .X. S.R.L.  împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile
fiscale suplimentare de plată  stabilite de inspecţia  fiscală  pentru persoane
juridice  nr.  .X./2014,  emisă  de  organele  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul
Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  .X., pentru  suma de  .X.  lei,
reprezentând: 
-   .X. lei - dobânzi/major ări de întârziere aferente impozitului pe profit;
-  .X.  lei  -  penalit ăţi  de  întârziere  aferente  impozitului  pe  profit
suplimentar;
 -  .X.  lei  –  dobânzi/major ări  de  întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea
adăugată stabilit ă suplimentar;
-   .X. lei -  penalit ăţi de întârziere aferente TVA .

  Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel .X. sau Curtea de
Apel .X. în termen de 6 luni de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL,
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