
 
Adresa: B-dul I.G.Duca  nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/ 80 83 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIZIA nr.41/12.06.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

SOCIETATEA CIVIL� DE AVOCA�I “CONSTANTA” 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 

 
 

  Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice 
Constan�a prin adresa nr…………/07.05.2007, înregistrat� la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr…………/07.05.2007, cu privire la contesta�ia 
formulat� de Societatea Civil� De Avoca�i “CONSTANTA”, cu cod de 
identificare fiscal� RO........ �i domiciliul ales în localitatea 
Constan�a, str……………  nr……, reprezentat� prin avocat coordonator 
av.IONESCU IOANA.  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� datoria c�tre bugetul 
consolidat de stat, stabilit� prin Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr…………/30.03.2007, întocmit de inspectori din cadrul A.F.P. 
Constan�a - Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice �i a 
deciziilor de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal�, în cuantum total de …………… lei, 
compus� din: 

- …………… lei TVA  de plat� ; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2001 – F………… D……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2002 – F………… D……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2003 – F………… D……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2004 – F………… D……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2005 – F………… D……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2001 – P………… A……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2002 – P……… A………; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2003 – P………… A……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2004 – P………… A……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2005 – P………… A……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2001 – G………… G……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2002 – G………… G……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2003 – G………… G……;  
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2004 – G………… G……; 
- …………… lei impozit pe venit aferent anului 2005 – G………… G……; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferent impozitului pe 

venit – F………… D……; 
- …………… lei penalit��i impozit pe venit – F………… D……; 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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- …………… lei major�ri de întârziere aferent impozitului pe 
venit – P………… A………; 

- …………… lei penalit��i impozit pe venit – P………… A………; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferent impozitului pe 

venit – G………… G………; 
- …………… lei penalit��i impozit pe venit – G………… G………; 
Contesta�ia a fost introdus� de contestatori, fiind 

îndeplinite prevederile art.176 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a fost depus� în 
termenul prev�zut la art.177 alin.(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, Deciziile de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr…………/30.03.2007, 
nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007,  nr…………/30.03.2007, 
nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, 
nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, 
nr…………/30.03.2007  �i Raportul de inspec�ie fiscal�, au fost 
comunicate petentei în data de 19.04.2007 a�a cum rezult� din 
semn�tura de primire existent� pe actele contestate, iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la organul fiscal emitent în data 
de 27.04.2007 fiind înregistrat� sub nr……………. 

  
Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 

condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1) din O.G. 
nr.92/2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 
competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia 
legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 

Publice Constan�a sub nr…………/27.04.2007, iar la D.G.F.P. Constanta 
sub nr...../07.05.2007, Societatea Civil� De Avoca�i “CONSTANTA” a 
formulat contesta�ie împotriva Deciziilor de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007,  
nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, 
nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007, 
nr…………/30.03.2007, nr…………/30.03.2007 �i a Raportului de inspec�ie 
fiscal�  nr...../30.03.2006, întocmit de inspectori din cadrul 
A.F.P. Constan�a - Serviciul Control Fiscal – Persoane Fizice.   

 
În sus�inerea contestatiei sale, petenta prezint� urm�toarele 

argumente: 
Cu privire la impozitul pe venitul global aferent anului 

2001, stabilit pentru fiecare asociat în sum� de ....... lei, 
aferent sumei de ....... lei reprezentând cheltuieli nedeductibile 
aferente construc�iei sediului asocia�iei, petenta sus�ine c� 
facturile men�ionate în cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� 
reprezint� contravaloare repara�ii sediu �i nu cheltuieli de 
achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i drepturilor 
amortizabile din Registru inventar, a�a cum re�ine organul de 
control invocând art.16 alin.(4) lit.g din OG. nr.73/1999. Organul 
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de control fiscal nu a f�cut un centralizator pe categorii de 
cheltuieli �i pe natura lor dar nici nu au fost admise 
amortiz�rile conform duratelor de folosin�� aprobate pe ramuri ale 
economiei. 

Deasemenea, petenta invoc� excep�ia prescrip�iei dreptului de 
a stabili obliga�ii fiscale, termenul de prescrip�ie expirând la 
data de 01.01.2007, acesta nefiind întrerupt sau suspendat conform 
prevederilor art.90 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

 
Cu privire la modul de deducere a chiriilor aferente 

contractelor de leasing opera�ional  incheiate în 2002 �i 2004, în 
timpul controlului au fost stabilite cheltuieli nedeductibile 
aferente anului 2002 suma de ....... lei �i anului 2004 suma de 
....... lei, fa�� de care petenta sus�ine c� organul de control a 
apreciat eronat faptul c�, în cazul leasingului opera�ional, 
ratele de leasing (chiria) trebuie s� fie stabilite de p�r�i în 
cuantum egal.  

Petenta invoc� prevederile Ordonan�ei nr.51/1997 republicat� 
privind opera�iunile de leasing  �i societ��i de leasing, aflate 
în vigoare la data încheierii contractului de leasing opera�ional 
nr......./20.09.2002, în sensul c� legiuitorul a consacrat 
legislativ libertatea contractual� a p�r�ilor în ceea ce prive�te 
con�inutul contractului de leasing, legea stabilind un minim de 
clauze contractuale obligatorii.        

Totodat�, sunt invocate �i prevederile Ordinului 
nr.686/25.06.1999 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea 
în contabilitate a opera�iunilor de leasing, potrivit cu care 
înregistrarea în contabilitate a principalelor opera�iuni privind 
leasingul opera�ional, respectiv înregistrarea în contabilitatea 
utilizatorului imobiliz�rilor corporale primite în cazul 
tranzac�iilor de leasing conform prevederilor din contractele 
încheiate între p�r�i se înregistreaz� în debitul contului de 
ordine �i eviden��  8036 ”Redeven�e, loca�ii de gestiune, chirii 
�i alte datorii asimilate”, acest cont se crediteaz� pe m�sura 
pl��ii ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât 
soldul debitor s� reflecte valoarea ratelor r�mase de rambursat.    

Petenta sus�ine c� au fost îndeplinite condi�iile art.16 
pct.2 lit.c) alin.22 din HG. nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.7/2001 privind 
impozitul pe venit �i anume c�: cheltuielile au fost efectuate în 
interesul direct al activit��ii, reprezint� cheltuieli efective 
justificate cu documente �i sunt cuprinse în cheltuielile 
exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia au fost pl�tite. 

Cu privire la Taxa pe valoarea ad�ugat�, dobânzi, major�ri de 
întârziere �i penalit��i de întârziere, petenta consider� nelegale 
constat�rile Raportului de inspec�ie fiscal�, c� S.C.A. 
„CONSTANTA” a dep��it plafonul de scutire privind TVA de 150.000 
lei în data de 18.09.2002, iar în conformitate cu prevederile 
art.9 alin.3 din Legea nr.345/2002 privind TVA coroborat cu art.I 
lit.b) �i art.II lit.b), art.I alin.1 din Decizia M.F. nr.10/2003, 
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trebuia s� se înregistreze ca pl�titor de TVA începând cu data de 
03.10.2002, motiv pentru care, s-au stabilit în sarcina societ��ii 
TVA suplimentar de plat� în cuantum de ....... lei �i dobânzi, 
major�ri �i penalit��i în cuantum de ....... lei.         

Astfel, Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� a fost emis� pe numele 
Societ��ii Civile de Avoca�i, în condi�iile în care persoana 
impozabil�, ca subiect de drept fiscal este fiecare avocat, toate 
celelalte decizii de impunere fiind emise pe persoana fizic�. Mai 
mult, conform prevederilor art.5 din Legea nr.51/1995, republicat� 
�i modificat�, Societatea civil� profesional� de avoca�i nu are 
personalitate juridic� �i nici patrimoniu, iar conform 
prevederilor art.2 alin.1 din Legea nr.345/2002 prin persoan� 
impozabil� se în�elege orice persoan�, indiferent de statutul s�u 
juridic, care efectueaz� de o manier� independent� activit��i 
economice, oricare ar fi scopul �i rezultatul acestor activit��i.   

Contestatoarea invoc� adresa Ministerului Finan�elor 
nr.264565/26.06.2002, prin care se r�spunde Uniunii Notarilor 
Publici cu privire la înregistrarea notarilor publici ca pl�titori 
de tax� pe valoarea ad�ugat� �i din care rezult� faptul c�, în 
cazul societ��ilor civile profesionale plafonul de scutire de 1,5 
miliarde lei(ROL) se refer� la activitatea fiec�rui notar în 
parte, întrucât notarii asocia�i r�mân titulari individuali de 
obliga�ii fiscale. 

Dat� fiind explicitarea, prin adresa Ministerului Finan�elor 
nr.264565/26.06.2002, a art.9 alin.3 din Legea nr.345/2003, 
referitoare la persoana impozabil� în sensul c� aceasta este 
fiecare membru în parte �i nu societatea civil�  profesional�, �i 
având în vedere faptul c� fiecare avocat al S.C.A. „CONSTANTA”  nu 
a realizat în anul 2002 venituri care s� dep��easc� plafonul de 
1,5 miliarde lei(ROL), societatea nu s-a declarat pl�titoare de 
TVA în cursul anului 2002.  

Ulterior, în cursul lunii mai 2003, Ministerul Finan�elor 
comunic� urm�toarele: în cazul persoanelor care exercit� profesii 
libere în baza unui contract de societate civil�, persoana 
impozabil� este societatea civil� �i nu asocia�ii acesteia, ca 
urmare la împlinirea plafonului de 1,7 miliarde lei în cursul  
anului 2003, societatea s-a înregistrat ca pl�titoare de TVA. 

 Contestatoarea nu este de acord nici cu modalitatea de 
calcul a taxei pe valoarea ad�ugat� în sensul c� organele de 
inspec�ie au stabilit veniturile realizate �i la acestea au 
aplicat cota de 19 %, în condi�iile în care fiecare avocat, prin 
contractele încheiate, a încasat numai onorariu nu �i taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� �i nici cu faptul c� Decizia de 
impunere a fost emis� pe numele societ��ii, în condi�iile în care 
persoana impozabil�, ca subiect de drept fiscal este fiecare 
avocat.    

Referitor la modalitatea de calcul a dobânzilor, major�rilor  
de întârziere �i penalit��ilor, contestatoarea invedereaz� faptul 
c� organele de control au ar�tat c� acestea se calculeaz� �i se 
aplic� în conformitate, printre alte acte normative �i cu 
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prevederile O.M.F. nr.26/2001. Contestatoarea observ� c�  O.M.F. 
nr.26/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, 
iar celelalte acte invocate de organul de control nu prev�d decât 
dobânzi sau major�ri de întârziere.   

 
 II. Raportul de inspec�ie fiscal� nr...../30.03.2007 a fost 
întocmit de c�tre consilieri din cadrul Administra�iei Finan�elor 
publice Constan�a - Serviciul Control Fiscal Persoane Fizice �i a 
avut ca obiectiv : verificarea bazelor de impunere, a legalit��ii 
�i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i 
exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor c�tre bugetul de stat, 
respectiv prevederilor legisla�iei fiscale �i contabilit��ii 
privind impozitul pe veniturile din activit��i independente 
desf��urate de S.C.A. „CONSTANTA”.  

Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 
30.03.2007, s-a recalculat baza de impunere aferent� anilor 2001-
2005, având în vedere cheltuielile în valoare total� de .......             
lei reprezentând:  

 - ....... lei cheltuieli aferente construc�iei sediului 
asocia�iei 2001; 

 -  ....... lei rat� ini�ial� leasing 2002; 
 -  ....... lei TVA deductibil� 2002;  
 - ....... lei cheltuieli cu TVA deductibil� dedus� în timpul 

controlului 2003;  
 - ....... lei cheltuieli cu investi�ii (telefon Nokia �i 

televizor Samsung) 2003;  
 -  ....... lei rata ini�ial� leasing 2004;  
 -  ....... lei cheltuieli de protocol 2005. 
 
Referitor la aspectele contestate, în Raportul de inspec�ie 

fiscal� din data de 30.03.2007, au fost consemnate urm�toarele:  
Recalcularea bazei de impunere pentru anul 2001 s-a efectuat 

deoarece organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� suma de 
....... lei reprezintând cheltuieli aferente construc�iei sediului 
�i nu este deductibil� fiscal, conform prevederilor art.16 alin.4 
lit.g) din OG. nr.73/1999. În conformitate cu prevederile art.7 
lit.d) din HG. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat, aceasta reprezint� cheltuial� supus� amortiz�rii.   

Recalcularea bazei de impunere pentru anul 2002 s-a efectuat 
pentru suma de ....... lei reprezentând rat� ini�ial� leasing, 
aceasta fiind considerat� nedeductibil� deoarece nu se încadreaz� 
în prevederile art.2 lit.d) alin.2 din OG. nr.51/1997 privind 
opera�iunile de leasing, republicat�, coroborat cu art.16 pct.2 
lit.c) alin.22 din HG. nr.54/2003 privind Normele de aplicare a 
OG. nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aceasta fiind defalcat� 
de organul de control în 36 de rate lunare începând cu luna 
septembrie 2002 �i pentru suma de ....... lei reprezentând TVA 
deductibil�, cheltuial� nedeductibil� conform prevederilor art.1, 
alin.1 �i art.22 alin.1 din Lg. nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, coroborat cu art.58 din O.M.F. nr.58/2003 
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privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea �i 
conducerea eviden�ei contabile în partid� simpl�. 

Pentru anul 2003 recalcularea bazei de impunere s-a efectuat 
pentru: 

- suma de ...... lei reprezentând cheltuieli cu TVA 
deductibil�, pentru care a fost acordat� deductibilitatea 
în timpul controlului; 

- suma de ...... lei cheltuieli cu investi�iile, deoarece 
reprezint� contravaloare mijloace fixe amortizabile 
(telefon Nokia �i televizor Samsung).  

Recalcularea bazei de impunere pentru anul 2004 s-a efectuat 
pentru suma de ....... lei reprezentând rat� ini�ial� leasing, 
aceasta fiind considerat� nedeductibil� la calculul venitului net, 
deoarece nu se încadreaz� în prevederile art.2 lit.d) alin.2 din 
OG. nr.51/1997 privind opera�iunile de leasing, republicat�, 
coroborat cu art.49 pct.5 lit.l) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, aceasta fiind defalcat� de organul de control în 36 
de rate lunare începând cu luna iulie 2004.   

Referitor la Taxa pe valoarea ad�ugat�, organul de inspec�ie 
fiscal� a constatat c�, contribuabilul a dep��it plafonul de 
scutire privind TVA, de 150.000 lei (RON), în data de 18.09.2002, 
devenind pl�titor de TVA incepând cu data de 03.10.2002 �i nu din 
data de 14.08.2003 a�a cum s-a înregistrat la D.G.F.P. Constan�a  
sub nr....../30.07.2003.  

Astfel, pentru perioada 03.10.2002- 13.08.2003, organul de 
inspec�ie fiscal� a stabilit TVA datorat� de contribuabil în sum� 
de ...... lei, iar pentru neachitarea în termen, au fost calculate 
major�ri, dobânzi în sum� de ...... lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ...... lei. 

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
  În fapt, din documentele existente la dosarul contesta�iei, 
rezult� c� în anul 2001 S.C.A. „CONSTANTA” a achizi�ionat cu un 
num�r de 14 facturi fiscale, urm�toarele bunuri �i servicii în 
valoare total� de ....... lei(RON): 

- tâmpl�rie PVC ff...../28.12.2000 în valoare total� de 
...... lei; 

- plat� par�ial� contract nr...../26.02.2001 referitor la 
instala�ii termice ff.nr...../20.03.2001 în valoare total� 
de ...... lei; 

- Repara�ii tâmpl�rii ff....../01.04.2001 în valoare total� 
de ...... lei; 

- repara�ii pere�i + învelitoare ff.nr...../04.05.2001 în 
sum� total� de ...... lei 

- înlocuit �i repara�ii ff.nr...../28.05.2001 în valoare 
total� de ...... lei; 



 
Adresa: B-dul I.G.Duca  nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/ 80 83 

7

- tâmpl�rie PVC cu geam termopan ff.nr...../03.07.2001 în 
valoare total� de ....... lei; 

- u�i stejar 19 buc, toc stejar 2 buc ff.nr...../10.07.2001 
în valoare total� de ...... lei; 

- parchet stejar calasa „A COSTA”, pervaz stejar în valoare 
total� de ...... lei ff.nr...../13.07.2001; 

- parchet stejar calasa „A COSTA” ff.nr...../17.07.2001 în 
valoare total� de ...... lei; 

- parchet stejar calasa A COSTA ff.nr...../23.07.2001 în 
valoare total� de ...... lei; 

- gleturi interioare �i zugr�veli ff.nr...../31.07.2001 în 
valoare total� de ...... lei; 

- tavan ghips carton �i Amstrong ff.nr...../01.08.2001 în 
valoare total� de ...... lei; 

- presta�ii conform deviz ff.nr...../23.08.2001 în valoare 
total� de ...... lei; 

- plat� par�ial� contract nr..../26.02.2001 
ff.nr...../23.08.2001 în valoare total� de ....... lei; 

 
Contestatoarea sus�ine c� aceste facturi reprezint� 

contravaloare repara�ii sediu �i nu cheltuieli de achizi�ionare 
sau de fabricare a bunurilor �i drepturilor amortizabile, a�a cum 
re�ine organul de control invocând art.16 alin.(4) lit.g) din OG. 
nr.73/1999.  

În ceea ce prive�te aplicarea de c�tre organul de control, în 
aceast� situa�ie, a prevederilor art.7 lit.d) din HG. nr.909/1997 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat, modificat�, 
conform c�rora lucr�rile de repara�ii care au ca efect 
îmbun�t��irea parametrilor tehnici ini�iali sunt de natura 
mijloacelor fixe amortizabile, contestatoarea sus�ine c� aceste 
interven�ii nu au efectele prev�zute de actul normativ,  pentru a 
fi nedeductibile.  
 În anul 2002 societatea civil� de avoca�i a incheiat 
contractul  de leasing opera�ional nr...../20.09.2002, în baza 
c�ruia a pl�tit un avans în sum� de ...... lei reprezentând 30% 
din valoarea de achizi�ie a unui num�r de trei autovehicole. 

Valoarea avansului pl�tit a fost dedus� integral din 
veniturile ob�inute în cursul anului 2002. 

În anul 2004 societatea incheie un alt contract de leasing 
opera�ional nr......./01.07.2004, în baza c�ruia a pl�tit un avans 
în sum� de ....... lei. Valoarea avansului pl�tit a fost dedus� 
integral din veniturile ob�inute în cursul anului 2004. 
 Organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� suma de ...... 
lei, reprezentând contravaloarea celor 14 facturi fiscale, 
reprezint� cheltuieli aferente construc�iei sediului asocia�iei, 
recuperate prin amortizare �i nu cheltuieli cu repara�iile, 
deductibile într-o singur� tran��, a�a cum au fost considerate de 
contribuabil, iar cheltuielile aferente avansurilor pl�tite în 
baza celor dou� contracte de leasing opera�ional, nu sunt 
deductibile integral la data pl��ii, ci au fost e�alonate pe 
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durata contractului de leasing, procedând astfel la recalcularea 
bazelor de impunere aferente anilor 2002-2005. 

Pentru obliga�iile de plat� suplimentare, organul de inspec�ie 
fiscal� a emis, pentru fiecare an în parte, iar în cadrul anului 
pentru fiecare asociat în parte, Decizii de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, 
astfel: 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de 
..... lei impozit pe venit aferent anului 2001 �i suma de 
..... lei dobânzi �i major�ri – F...... D....; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de 
...... lei impozit pe venit aferent anului 2002 �i suma de 
...... lei dobânzi �i major�ri – F...... D....; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de 
...... lei impozit pe venit aferent anului 2003 – F………… 
D………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2004 – F………… D………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2005 – F………… D………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2001 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – P………… A…………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2002 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – P………… A…………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2003 – P………… A…………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2004 – P………… A…………; 

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2005 – P………… A…………; 

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2001 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – G…………… G…………; 

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2002 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – G…………… G…………; 

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2003 – G…………… G………;  

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2004 – G…………… G………; 

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2005 – G…………… G…………; 

   
  Petenta contest� recalcularea bazei de impunere aferent� 
anilor 2001, 2002, 2003, 2004 �i 2005 în ceea ce prive�te 
cheltuielile cu serviciile �i materialele de construc�ie �i  
ratele ini�iale de leasing, considerând ca nelegale constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal� iar pentru impozitul pe venit 
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stabilit suplimentar pentru anul 2001 invoc� excep�ia prescrip�iei 
dreptului organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale.   
 Totodat�, în urma verific�rii efectuate de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal� s-a constatat c� în data de 18.09.2002 S.C.A. 
„CONSTANTA” a dep��it plafonul de scutire de la plata TVA, 
situa�ie în care, începând cu data de 03.10.2002 îndeplinea 
condi�iile pentru a deveni pl�titoare de TVA  conform 
dispozi�iilor art.29 lit.A a) din Legea nr.345/2002 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�.  

Asocia�ia nu a întreprins demersurile necesare în vederea 
înregistr�rii ca pl�titor de TVA de la aceast� dat� �i în 
consecin��, în timpul controlului, pentru perioada 03.10.2002-
14.08.2003, organul de inspec�ie a stabilit ca obliga�ie de plat� 
suplimentar� TVA în cuantum de ....... lei �i accesorii aferente 
perioadei 25.11.2002-30.03.2007 constând în dobânzi �i major�ri de 
întârziere de ........ lei �i penalit��i în sum� de ...... lei. 

Pentru aceste obliga�ii de plat� suplimentare, organul de 
inspec�ie fiscal� a emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr....../30.03.2007.   

Petenta contest� �i TVA împreun� cu accesoriile stabilite în 
sarcina sa pe motiv c� societatea civil� nu avea personalitatea 
juridic� �i nu putea fi subiect de drept fiscal.  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� S.C.A. „CONSTANTA” 
datoreaz� impozit pe venit în sum� de ....... lei �i accesorii 
aferente în cuantum total de ....... lei, reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere, repartizate în mod egal  în sarcina 
celor trei asocia�i, precum �i taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ....... lei cu accesorii aferente în cuantum total de ....... 
lei. 

 
I. Referitor la prescrip�ia dreptului organelor de inspec�ie 

fiscal� de a stabili obliga�ii fiscale suplimentare pentru anul 
2001. 

În drept, pentru anul 2001 referitor la prescrip�ia dreptului 
organelor de inspec�ie fiscal� de a stabili obliga�ii fiscale, 
aplicabile spe�ei sunt prevederile art.21 din Ordonan�a Guvernului 
nr.70/1997 privind controlul fiscal aprobat� prin  Legea   Nr.64 
din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonan�ei Guvernului 
nr.70/1997 privind controlul fiscal: 

"ART. 21 
    Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferen�e de 
impozite �i major�ri de întârziere pentru neplata în termen a 
acestora, precum �i de a constata contraven�ii �i de a aplica 
amenzi �i penalit��i pentru faptele ale c�ror constatare �i 
sanc�ionare sunt, potrivit legii, de competen�a organelor de 
control fiscal, pentru o perioad� impozabil�, se prescrie dup� cum 
urmeaz�: 

a) în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul 
de depunere a declara�iei pentru perioada respectiv�; 
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    b) în termen de 5 ani de la data ultimului termen legal de 
plat� a impozitului, în cazul în care legea nu prevede obliga�ia 
depunerii declara�iei; 
    c) în termen de 5 ani de la data comunic�rii, c�tre 
contribuabil, a impozitului stabilit de organele fiscale în 
condi�iile prev�zute de lege.” 

Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate, termenul de 
prescrip�ie pentru stabilirea de diferen�e la impozitul pe venit, 
în cazul în care s-au emis decizii de impunere anuale, curge de la 
data comunic�rii contribuabilului a deciziei de impunere. 

  
În spe��, cei trei asocia�i au depus Declara�ia anual� de 

venit pentru asocia�iile f�r� personalitate juridic�  pentru anul 
2001 în data de 14.03.2002, iar organul fiscal a comunicat 
Deciziile de impunere anual� pentru persoane fizice române cu 
domiciliul în România pe anul 2001 nr....... – F....... D...., 
nr....... – P....... A..... �i nr....... – G........ G....., în 
data de 12.11.2002, a�a cum rezult� din documentele comunicate de 
A.F.P. Constan�a.  

Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, pentru 
impozitul pe venit aferent anului 2001, prescrip�ia dreptului 
organului de control fiscal de a stabili obliga�ii suplimentare a 
început s� curg� de la data de 12.11.2002 (data comunic�rii 
deciziilor de impunere anual�) �i se va împlini la data de 
12.11.2007. 

Astfel se re�ine c�, stabilirea obliga�iilor fiscale 
suplimentare aferente anului 2001, în sarcina contestatoarei, prin 
Deciziile de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� aferente anului 2001, s-a f�cut la 
data de 30.03.2007, deci înainte de împlinitea termenului de 
prescrip�ie.   

Ca urmare, organul de inspec�ie fiscal� a procedat corect 
stabilind obliga�ii fiscale suplimentare aferente anului 2001, în 
data de 30.03.2007, deoarece nu a fost dep��it termenul de 
prescrip�ie.  

Fa�� de cele prezentate se re�ine ca fiind neîntemeiat� 
sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia termenul de prescrip�ie 
a expirat în data de 01.01.2007. 

 
II. Referitor la tratamentul fiscal al cheltuielilor cu 

amenajarea sediului. 
În drept, cu privire la defini�ia mijloacelor fixe 

amortizabile, conform prevederilor art.4 lit.d) din Legea 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale �i necorporale,republicat� în MO nr.242/1999: 

"ART.4 
 Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse 

amortiz�rii: 
d) investi�iile efectuate la mijloace fixe, în scopul 

îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali, prin majorarea 
valorii de intrare a mijlocului fix." 
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Conform prevederilor pct.7 alin.1 lit.d) �i alin.3 din H.G. 
nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale �i necorporale, modificat� �i completat� prin 
Ordonan�a Guvernului nr.54/1997, modificat prin H.G. nr.568/2000 
�i ale pct.9 din acela�i act normativ: 

"7.Sunt asimilate mijloacelor fixe �i se supun amortiz�rii 
bunurile men�ionate la art.4 din lege, astfel: 

(...) 
 d)investi�iile efectuate la mijloacele fixe pentru 

îmbun�t��irea parametrilor tehnici ini�iali, în scopul 
moderniz�rii, �i care majoreaz� valoarea de intrare a acestora. 

(...) 
Pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare 

trebuie s� aib� ca efect sporirea gradului de confort �i ambient. 
9.Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile men�ionate la 

art.6 din lege. 
Motoarele, aparatele �i alte subansambluri ale mijloacelor 

fixe, destinate înlocuirii componentelor uzate, sunt incluse în 
categoria de lucr�ri �i repara�ii. 

Cheltuielile privind repara�iile de orice fel, ce se fac la 
mijloacele fixe, au ca scop restabilirea st�rii tehnice ini�iale 
prin înlocuirea componentelor uzate.(...)" 

 
Din coroborarea textelor legale citate mai sus, rezult� 

faptul c� investi�iile care conduc la îmbun�t��irea parametrilor 
tehnici ini�iali cu efectul sporirii gradului de confort �i 
ambient, sunt lucr�ri de modernizare �i majoreaz� valoarea de 
intrare a cl�dirii. 

În spe��, S.C.A. „CONSTANTA”, a efectuat în anul 2001, 
lucr�ri de modernizare a sediului pe care îl de�ine pe cabinet �i 
a dedus într-o singur� tran��, din venitul brut realizat, 
contravaloarea materialelor de construc�ie folosite.  

Sus�inerile petentei potrivit c�rora aceste materiale �i 
servicii nu au îmbun�t��it parametri tehnici ini�iali, nu pot fi 
re�inute în solu�ionarea favorabil�  a contesta�iei deoarece având 
în vedere denumirea �i calitatea materialelor folosite (tâmpl�rie 
PVC cu geam termopan, parchet stejar clasa “A COSTA “, u�i stejar, 
tavan rigips, gleturi interioare �i zgr�veli, servicii de înlocuit 
�i repara�ii, a�a cum rezult� din facturile fiscale existente la 
dosarul cauzei), acestea conduc la sporirea gradului de confort �i 
ambient �i implicit la m�rirea duratei de func�ionare a spa�iilor 
respective, îndeplinind astfel condi�iile impuse de prevederile 
H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale �i necorporale, modificat� prin 
H.G. nr.568/2000. 

Astfel, aceste lucr�ri sunt de modernizare, deci sunt 
investi�ii asimilate mijloacelor fixe, care dup� lege m�resc 
valoarea mijlocului fix �i se includ pe cheltuieli e�alonat în 
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func�ie de durata normal� de func�ionare sub forma cheltuielilor 
cu amortizarea. 

Organul de solu�ionare constat� c� articolele de lege, 
referitor la încadrarea lucr�rilor de amenajare �i modernizare a 
spa�iului, sunt precise �i nu las� loc interpret�rii 
contribuabilului care nu-�i probeaz� sus�inerile. 

Mai mult având în vedere prevederile legale referitoare la 
cheltuielile cu repara�iile, acestea au ca scop restabilirea 
st�rii tehnice ini�iale prin înlocuirea componentelor uzate �i nu 
m�rirea gradului de ambient.  

Referitor la sus�inerile petentei c� organul de control nu a 
admis amortiz�rile conform duratelor de folosin��, organul de 
solu�ionare constat� c�, într-adev�r în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nu a fost f�cut� men�iunea c� în timpul controlului a fost 
calculat� amortizarea aferent� acestor moderniz�ri, îns� se face 
precizarea c� aceste cheltuieli sunt supuse amortiz�rii conform 
art.7 lit.d) din HG. nr.909/1997, �i se constat� �i o diferen�� de 
………… lei, între valoarea total� a facturilor de ………… lei �i 
valoarea cheltuielilor considerate nedeductibile de ………… lei, ceea 
ce conduce la concluzia c� a fost calculat� cheltuiala cu 
amortizarea. 

Din aceste motive punctul de vedere al organului de control 
este corect, iar contesta�ia petentei se va respinge ca 
neîntemeiat�,  pentru acest cap�t de cerere. 

 
III. Referitor la tratamentul fiscal al ratelor ini�iale de 

leasing. 
 
În drept, în ceea ce prive�te contractele de leasing, 

prevederile art.1^1 din Ordonan�a Guvernului nr.51/1997 privind 
opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing, modificat� �i 
completat� prin Lg. nr.99/1999 privind unele m�suri pentru 
accelerarea reformei economice, stipuleaz�: 

"ART. 1^1 
    În în�elesul prezentei ordonan�e, termenii �i expresiile de 
mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 
    a) valoare de intrare reprezint� valoarea la care a fost 
achizi�ionat bunul de c�tre finan�ator, respectiv costul de 
achizi�ie; 
    b) valoare total� reprezint� valoarea total� a ratelor de 
leasing la care se adaug� valoarea rezidual�; 
    c) valoare rezidual� reprezint� valoarea la care, la expirarea 
contractului de leasing, se face transferul dreptului de 
proprietate asupra bunului c�tre utilizator; 
    d) rata de leasing reprezint�: 
    - în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de 
intrare a bunului �i a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing 
reprezint� rata medie a dobânzii bancare pe pia�a româneasc�; 
    - în cazul leasingului opera�ional, cota de amortizare 
calculat� în conformitate cu actele normative în vigoare �i un 
beneficiu stabilit de c�tre p�r�ile contractante; 
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    e) leasing financiar este opera�iunea de leasing care 
îndepline�te una sau mai multe dintre urm�toarele condi�ii: 
    1. riscurile �i beneficiile aferente dreptului de proprietate 
trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de 
leasing; 
    2. p�r�ile au prev�zut expres c� la expirarea contractului de 
leasing se transfer� utilizatorului dreptul de proprietate asupra 
bunului; 
    3. utilizatorul poate opta pentru cump�rarea bunului, iar 
pre�ul de cump�rare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de 
intrare (pia�a) pe care acesta o are la data la care op�iunea 
poate fi exprimat�; 
    4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoper� 
cel pu�in 75% din durata normat� de utilizare a bunului, chiar 
dac�, în final, dreptul de proprietate nu este transferat; 
    f) leasing opera�ional este opera�iunea de leasing care nu 
îndepline�te nici una dintre condi�iile prev�zute la lit. e).” 
 

Referitor la deductibilitatea cheltuielilor efectuate de 
utilizator în cazul unui contract de leasing, Normele metodologice 
de aplicare a OG. nr.7/2001 privind impozitul pe venit, aprobate 
prin HG. nr.44/2003, referitor la art.16 din ordonan��, pct.2 
alin.2 �i alin.3 liniu�a 22, prev�d: 

„Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� 
cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt: 
    a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii; 
    b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie 
justificate cu documente; 
    c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al 
anului în cursul c�ruia au fost pl�tite. 

Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu: 
(…) 
- cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria 

în cazul contractelor de leasing opera�ional, respectiv 
cheltuielile cu amortizarea �i dobânzile pentru contractele de 
leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile 
privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing;” 

Aceste prevederi au fost preluate �i de pct.53 �i 54 din HG. 
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la art.49 din 
lege. 

 Din prevederile legale mai sus men�ionate, rezult� faptul 
c�, una dintre condi�iile pe care trebuie s� le îndeplineasc� o 
cheltuial� pentru a putea fi dedus�, este aceea c� trebuie s� fie 
cuprins� în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în 
cursul c�ruia au fost pl�tite. În cazul leasingului opera�ional 
sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate de utilizator 
reprezentând chiria.   

 În spe��, din analiza deciziilor de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentar stabilite de inspec�ia fiscal� 
aferente anilor 2002 �i 2004 se constat� urm�toarele: 
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-pentru anul 2002 Deciziile de impunere nr…………/30.03.2007 – 
F………… D………, nr…………/30.03.2007 – P…………… A……… �i nr…………/30.03.2007 – 
G…………… G………, cuprind ca  baz� impozabil� stabilit� suplimentar 
suma de …………… lei �i impozitul pe venit aferent de …………… lei la 
care se adaug� dobânzi �i major�ri de ………… lei.  

Baza de impunere suplimentar� de …………… lei a rezultat din 
repartizarea, pe cei trei asocia�i, a sumei de …………… lei 
reprezentând cheltuieli nedeductibile, compus� din ………… lei rat� 
ini�ial� leasing �i …………… lei cheltuieli cu TVA pentru care în 
timpul controlului a fost acordat� deductibilitatea. 

-pentru anul 2004 Deciziile de impunere nr…………/30.03.2007 – 
F…………… D………, nr…………/30.03.2007 – P…………… A……… �i nr…………/30.03.2007 
– G…………… G…………, cuprind ca baz� impozabil� stabilit� suplimentar 
suma de ………… lei, deci se modific� baza de impunere în minus, f�r� 
a se opera îns�, �i cheltuielile  în sum� de ………… lei (………… lei: 
3), stabilite ca nedeductibile în timpul controlului, prin 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr…………/30.03.2007. 

Pentru aceast� sum� contesta�ia r�mâne f�r� obiect. 
În ceea ce prive�te anul 2002 se constat� c�, S.C.A. 

“CONSTANTA” a dedus corect rata ini�ial� de leasing opera�ional  
pl�tit� în cursul anului în sum� total� de …………… lei, deoarece în 
cazul unui utilizator care ob�ine venituri din activit��i  
independente, ratele de leasing opera�ional (avansul), sunt 
deductibile în exerci�iul financiar al anului în cursul c�ruia au 
fost pl�tite, nemaiexistând posibilitatea deducerii în exerci�iile 
financiare urm�toare. 

Astfel, pentru suma de …………… lei reprezentând avans leasing 
opera�ional, societatea civil� de avoca�i “CONSTANTA” nu datoreaz� 
diferen�� de impozit pe venit, motiv pentru care deciziile de 
impunere se vor desfiin�a în vederea refacerii. 

 
IV. Referitor la obliga�ia înregistr�rii ca pl�titor de TVA.  
 
În drept, referitor la persoana impozabil� din punct de 

vedere a pl��ii TVA �i la plafonul de scutire art.2(1)�i (3) �i 
art.9(3) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
stipuleaz�: 

„ ART. 2 
    (1) În sensul prezentei legi, prin persoan� impozabil� se 
în�elege orice persoan�, indiferent de statutul s�u juridic, care 
efectueaz� de o manier� independent� activit��i economice de 
natura celor prev�zute la alin.(2), oricare ar fi scopul �i 
rezultatul acestor activit��i. 
     (…) 

(3) În sensul prezentei legi, nu ac�ioneaz� de o manier� 
independent� angaja�ii sau orice alte persoane care sunt legate de 
un angajator printr-un contract individual de munc� sau prin orice 
alte instrumente juridice care stabilesc rela�ia angajator-angajat 
în ceea ce prive�te condi�iile de munc�, remunerarea �i 
responsabilit��ile angajatorului. 
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Art.9 
(3) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� activit��ile 

persoanelor impozabile cu venituri din opera�iuni taxabile 
declarate sau, dup� caz, realizate anual, de pân� la 1,5 miliarde 
lei inclusiv. În situa�ia realiz�rii unor venituri superioare 
plafonului de impozitare de 1,5 miliarde lei în cursul unui an 
fiscal, persoanele impozabile au obliga�ia s� solicite 
înregistrarea ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dup� înscrierea ca 
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� persoanele impozabile 
respective nu mai beneficiaz� de scutire chiar dac� ulterior 
realizeaz� venituri inferioare plafonului de 1,5 miliarde lei.” 

Din prevederile legale citate mai sus rezult� faptul c�, 
persoana impozabil� din punct de vedere al taxei pe valoarea 
ad�ugat�, este orice persoan�, indiferent de statutul s�u juridic, 
care efectueaz� de o manier� independent�  activit��i economice 
oricare  ar fi scopul �i rezultatul acestor cheltuieli. 

Nu  ac�ioneaz� de o manier� independent�, deci nu sunt 
persoane impozabile,  angaja�ii sau orice alte persoane care sunt 
legate de un angajator printr-un contract individual de munc� sau 
prin orice alte instrumente juridice care stabilesc rela�ia 
angajator-angajat în ceea ce prive�te condi�iile de munc�, 
remunerarea �i responsabilit��ile angajatorului. 

   
Art.67 alin.(5) din HG. nr.598/20002 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, prevede:   
  „(5) Pentru persoanele impozabile care, potrivit legii, 
îndeplinesc condi�iile de pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
dar nu au depus declara�ie de înregistrare fiscal� sau, dup� caz, 
declara�ie de men�iuni, în vederea lu�rii în eviden�� ca pl�titori 
de tax� pe valoarea ad�ugat�, organele fiscale vor proceda astfel: 
    a) vor stabili diferen�a dintre taxa pe valoarea ad�ugat� la 
care persoana impozabil� ar fi avut drept de deducere, conform 
documentelor legale aferente achizi�iilor de bunuri �i/sau de 
servicii, �i taxa pe valoarea ad�ugat� pe care ar fi avut 
obliga�ia s� o colecteze, aferent� bunurilor livrate �i 
serviciilor prestate; 
    b) în situa�ia în care, potrivit metodologiei prev�zute la 
lit. a), rezult� o diferen�� de tax� datorat� bugetului de stat, 
vor calcula major�rile �i penalit��ile de întârziere legale pentru 
întârzierea pl��ii, vor aplica sanc�iunile prev�zute de lege �i 
vor lua m�suri pentru intrarea în legalitate.” 

În spe��, se re�ine c� Decizia de impunere nr...../30.03.2007  
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, a fost emis� de A.F.P. Constan�a  în urma verific�rii 
activit��ii  desf��urate de c�tre S.C.A. “CONSTANTA” în perioada 
iunie 2002-14 august 2003, cu privire la dep��irea plafonului de 
scutire a TVA de  150.000 lei(RON). 

Potrivit dispozi�iilor legale în materie de TVA, mai sus 
citate, aplicabile spe�ei, se re�ine c�, înc� de la apari�ia Lg. 
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nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, societatea civil� 
profesional� este persoana impozabil� �i nu asocia�ii acesteia, 
a�a cum gre�it s-a  în�eles de c�tre contribuabilul verificat, iar 
adresa nr.264565/26.06.2006 emis� de M.F.P., men�ionat� de 
contestatoare, nu poate fi avut� în vedere la solu�ionarea 
favorabil� a cauzei, deoarece aceasta se adreseaz� Uniunii 
Na�ionale a Notarilor Publici �i nu Uniunii Avoca�ilor din 
România.  

Mai mult, Decizia nr.10/08.12.2003 pentru aprobarea 
solu�iilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe 
valoarea ad�ugat�, publicat� în MO. nr.65/26.01.2004, la art.II 
prevede: 

“O asociere sau alt� organiza�ie care nu are personalitate 
juridic�, precum societ��ile civile profesionale �i cabinetele 
asociate de avoca�i sau notari, se consider� a fi persoan� 
impozabil� pentru acele activit��i economice desf��urate de 
asocia�i sau parteneri în numele asocia�iei ori al organiza�iei 
respective, cu excep�ia asocia�iilor în participa�iune. În aceast� 
situa�ie se înregistreaz� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
asocia�ia sau organiza�ia, care trebuie s� respecte toate 
prevederile legale în domeniul taxei pe valoarea ad�ugat�, (…).” 

Fa�� de cele prezentate, se re�ine ca organul de control a 
procedat corect stabilind TVA în sarcina societ��ii profesionale, 
motiv pentru care contesta�ia petentei pentru acest cap�t de 
cerere este neîntemeiat�.  

În ceea ce prive�te modul de calcul al taxei pe valoarea 
ad�ugat� colectat�, se constat� c� organul de control a calculat 
corect aceast� tax� prin aplicarea cotei de 19% asupra veniturilor 
realizate, deoarece conform prevederilor  art.67 alin.(5) din HG. 
nr.598/2002 în situa�ia în care persoanele impozabile îndeplinesc 
condi�iile de pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, dar nu au 
depus declara�ie de men�iuni, în vederea lu�rii în eviden�� ca 
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, organele fiscale vor 
stabili diferen�a dintre taxa pe valoarea ad�ugat� la care 
persoana impozabil� ar fi avut drept de deducere, conform 
documentelor legale aferente achizi�iilor de bunuri �i/sau de 
servicii, �i taxa pe valoarea ad�ugat� pe care ar fi avut 
obliga�ia s� o colecteze, aferent� bunurilor livrate �i 
serviciilor prestate. 

 Fa�� de cele prezentate organul de solu�ionare urmeaz� s� 
decid� respingerea contesta�iei formulat� de SCA “CONSTANTA” 
pentru acest cap�t de cerere. 

 
V.Referitor la modalitatea de calcul a penalit��ilor de 

întârziere. 
  Din analiza Raportului de inspec�ie fiscal� rezult� faptul 
c�, organul de control a men�ionat eronat OMF. nr.26/2001 pentru 
calculul penalit��ilor de întârziere, atunci când a enumerat 
prevederile legale în baza c�rora au fost calculate  dobânzile, 
major�rile de întârziere �i penalit��ile de întârziere,  doarece 
actul normativ care reglementeaz� calculul penalit��ilor de 
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întârziere este ORDONAN�� Nr.26 din 26 iulie 2001 pentru 
modificarea Ordonan�ei Guvernului nr.11/1996 privind executarea 
crean�elor bugetare, publicat� în MO nr.470 din 16 august 2001 �i 
care la art. 13^1 prevede : 
   „ Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i 
a altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, 
a penalit��ilor �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare celei în care acestea aveau termene de plat�. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
major�rilor de întârziere �i/sau a penalit��ilor.” 

 Astfel, pentru neplata în termen a obliga�iilor fiscale 
reprezentând TVA de plat�, contribuabilul datoreaz� accesorii. 
M�sura stabilit� de organul de control fiind corect�, urmeaz� s� 
se resping� contesta�ia petentei �i pentru acest cap�t de cerere. 

  
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei decizii 

�i în temeiul prevederilor art.180 �i 186(1) �i (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se   

  
DECIDE: 

 
1. Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� legal formulat� 

de S.C.A. ”CONSTANTA” pentru suma de …………… lei aferent� Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr…………/30.03.2007, compus� din: 

-…………… lei TVA de plat� aferent� perioadei 03.10.2002-
14.08.2003; 

-…………… lei major�ri de intârziere TVA; 
-…………… lei penalit��i de întârziere TVA.  
2. Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� legal formulat� 

de S.C.A. ”CONSTANTA” pentru suma de …………… lei reprezentând 
impozit pe venit �i suma de …………… lei dobînzi �i major�ri de 
întârziere, aferent� urm�toarelor deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�: 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2001 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – F…………… D………; 

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2001 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – P…………… A…………; 

- Decizia de impunere nr...../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2001 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – G…………… G…………; 

3.Desfiin�area urm�toarelor decizii de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, 
întocmite de reprezentan�i ai A.F.P. Constan�a – Serviciul Control 
Fiscal Persoane Fizice, pentru suma de …………… lei impozit pe venit 
�i …………… lei dobânzi �i penalit��i de înt�rziere:   
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- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2002 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – F…………… D………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de 
...... lei impozit pe venit aferent anului 2003 – F…………… 
D………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2004 – F…………… D………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2005 – F…………… D………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2002 �i suma de ………… 
lei dobânzi �i major�ri – P……………… A…………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2003 – P…………… A………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2004 – P…………… A………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2005 – P…………… A………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de 
…………… lei impozit pe venit aferent anului 2002 �i suma de 
………… lei dobânzi �i major�ri – G…………… G…………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2003 – G…………… G…………;  

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2004 – G…………… G…………; 

- Decizia de impunere nr....../30.03.2007 pentru suma de ………… 
lei impozit pe venit aferent anului 2005 – G…………… G…………; 

�i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr………/30.03.2007, urmând ca 
organul de inspec�ie fiscal� s� încheie noi acte administrative 
care vor avea în vedere considerentele din cuprinsul prezentei. 

Urmare celor de mai sus, în termen de 30 de zile se vor 
întocmi actele desfiin�ate, acestea urmând a fi transmise �i 
Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a.  

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în 
conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din O.G. 
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
�i ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului 
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 
luni de la data primirii, la instan�a de contencios administrativ 
competent� din cadrul Tribunalului Constan�a. 
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