
 
 
                   
 

DECIZIA NR._____    / _______ 2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

SC X SRL ,   
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 2006 
 
 
 
     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei depus� de SC X SRL  înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 2006. 
             Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... / 
2006 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... / 
2006.   
                      Contesta�ia are ca obiect : 

• impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în sum� de ... lei, 
major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei (referitor la baza de 
impozitare de ... lei); 
• taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i accesoriile 
aferente (referitor la baza de impozitare de ... lei); 
• taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i  accesoriile 
aferente (referitor baza de impozitare de ... lei); 
• taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i accesoriile 
aferente (referitor baza de impozitare de ... lei); 
• impozitul pe venituri din alte surse în sum� ... lei �i major�rile de 
întârziere aferente în sum� de ... lei (referitor la baza de impozitare de 
... lei). 

 
                       Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, prin referatul 
nr. ... / ...2005 al Activit��ii de Control Financiar Fiscal, se men�ioneaz� faptul c�: 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE����
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       - Raportul de inspectie fiscal�, înregistrat la D.G.F.P. a jud. Hd. sub nr. ... / 
...2006 �i la D.C.F. sub nr. … �i Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... / 2006, au fost 
comunicate agentului economic SC X SRL  cu confirmarea de primire 
înregistrat� la D.G.F.P. a jud. Hd. sub nr. … / … 2006, iar la Oficiul Postal … 
sub nr. … / …2006, confirmarea de primire nefiind semnat� de contribuabil.  
      - Contesta�ia a fost depus� la Oficiul Po�tal nr. … … sub nr. … / … / ...2006 
�i primit� la D.G.F.P. în data de ...2006 (�tampila po�tei), fiind înregistrat� la 
organul emitent, respectiv D.G.F.P. a jud. Hd. sub nr. ... / 2006 �i la D.C.F. sub 
nr. … / ...2006, 
�i în consecin�� nu î�i poate exprima punctul de vedere cu privire la respectarea 
termenului de depunere a contesta�iei, întrucât confirmarea de primire nu este 
datat�, semnat� �i �tampilat� de contribuabil, anexând la dosarul contesta�iei 
confirmarea de primire. 
              Din cele ar�tate mai sus �i din documentele existente la dosarul cauzei 
reiese faptul c� Decizia de impunere nr. ... / 2006 a fost expediat� agentului 
economic: « SC X SRL, Dl. Z», pe adresa: ..., Str. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., cod ..., 
jud. HD, cu adresa recomandat� nr. ... / ...2006, potrivit confirm�rii de primire nr. 
... / ...2006 a Oficiului Po�tal nr. ... ..., confirmarea de primire nefiind semnat� �i 
�tampilat� de contribuabil, purtând doar semn�tura lucr�torului po�tal de la 
prezentare. 
             Contesta�ia f�r� num�r din data de ...2006 a fost expediat� de SC X 
SRL cu recomandata nr. ... / ...2006, conform men�iunilor de pe plicul de 
coresponden��, �tampilat Oficiul Po�tal nr. ... ..., fiind primit� la DGFP în data de 
...2006 (�tampila po�tei), înregistrat� sub nr. ... / 2006. 
            ORDINUL MINISTERULUI FINAN�ELOR PUBLICE - AGEN�IA 
NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
publicat� în Monitorul Oficial  nr. 893 din  6 octombrie 2005, la pct. 3.9 
precizeaz� : 
“3.9. În condi�iile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica 
respectarea termenului de depunere a contesta�iei, iar în urma 
demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care 
contestatorul a luat la cuno�tin�� de actul administrativ fiscal atacat, 
aceasta va fi considerat� depus� în termenul legal. 
    În situa�ia depunerii prin po�t� a contesta�iei, organul emitent al actului 
administrativ fiscal atacat este obligat s� anexeze la dosarul contesta�iei 
plicul prin care a fost transmis�. 
    3.10. Persoanele care nu respect� prevederile legale privind 
comunicarea actelor administrative fiscale �i nu anexeaz� la dosarul 
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cauzei dovada comunic�rii actului atacat, precum �i dovada depunerii 
contesta�iei sunt direct r�spunz�toare de acest fapt.” 
               Se poate observa, �i în condi�iile în care organul emitent al actului 
atacat nu a f�cut dovada datei la care petenta a luat la cuno�tin�� de actul 
atacat, c� data expedierii de c�tre organul de control prin po�t� a actului atacat 
este ...2006, iar data depunerii prin po�t� este ...2006, iar potrivit CODULULUI 
DE PROCEDUR� CIVIL�, la CAP. 3  „Termenele” , art. 101 �i art. 104, se 
prevede : 
 „ ART. 101 
    Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua când 
a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
    Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii zilei 
urm�toare. 
    Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc în ziua 
anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
    Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te într-o 
lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urm� a 
lunii. 
    Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când 
serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de 
lucru urm�toare.” 
 
                        Având în vedere cele ar�tate mai sus contesta�ia se 
consider� c� a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 177 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei depus� de 
SC X SRL   .  
 
                      Referitor la aspectul contest�rii raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. ... / 2006 încheiat de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Control Financiar Fiscal Hunedoara, s-au re�inut urm�toarele: 
              În drept, TITLUL VI Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 
altor sume datorate bugetului general consolidat,  CAP. 1 - Dispozi�ii generale, 
art. 83 – 85, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003, republicat�,  prevede : 
„ART. 83 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    …b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
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ART. 84 Decizia de impunere 
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul 
fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de 
impunere. 
ART. 85 Forma �i con�inutul deciziei de impunere 
    Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la art. 
43. Decizia de impunere trebuie s� cuprind�, pe lâng� elementele 
prev�zute la art. 43 alin. (2), �i categoria de impozit, tax�, contribu�ie sau 
alt� sum� datorat� bugetului general consolidat, baza de impunere, 
precum �i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad� impozabil�.” 
coroborat cu pct. 106.1. - 106.3. din HOT�RÂREA GUVERNUL ROMÂNIEI Nr. 
1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�: 
„ ART. 106  Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
    (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constat�rile inspec�iei, din punct de vedere faptic �i 
legal. 
    (2) Dac�, ca urmare a inspec�iei, se modific� baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. În cazul în care baza 
de impunere nu se modific�, acest fapt va fi comunicat în scris 
contribuabilului. 
    Norme metodologice: 
    106.1. Rezultatul inspec�iei fiscale generale sau par�iale va fi consemnat 
într-un raport de inspec�ie fiscal�. 
    106.2. La raportul privind rezultatele inspec�iei fiscale se vor anexa, ori 
de câte ori este cazul, actele privind constat�rile preliminare, cum sunt 
procesele-verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate 
�i/sau încruci�ate �i orice alte acte. 
    106.3. Raportul de inspec�ie fiscal� se semneaz� de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�, se verific� �i se avizeaz� de �eful de serviciu. Dup� 
aprobarea raportului de c�tre conduc�torul organului de inspec�ie fiscal�, 
se va emite decizia de impunere de c�tre organul fiscal competent 
teritorial. 
    106.4. Modelul �i con�inutul raportului privind rezultatul inspec�iei 
fiscale se aprob� prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�.” 
              Posibilitatea de contestare, conferit� de TITLUL IX Solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, CAP. 1 - Dreptul 
la contesta�ie, art. 175 �i urm�toarele din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, este limitat� astfel: 
„ ART. 175  Posibilitatea de contestare 
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    (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. 
Contesta�ia este o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la 
ac�iune al celui care se consider� lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condi�iile legii.” 
              Raportul de inspec�ie fiscal� în care au fost prezentate constat�rile 
inspec�iei, din punct de vedere faptic �i legal, a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere, iar conform dispozi�iilor legale mai sus citate, în temeiul ORDINULUI 
MINISTERULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 972 din 13 iunie 2006 privind 
aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", se precizeaz� expres 
posibilitatea de a contesta Decizia de impunere, astfel : 
„5. Dispozi�ii finale 
    La prezenta Decizie de impunere se anexeaz� Raportul de inspec�ie 
fiscal�   _____ |.....|care, împreun� cu anexele, con�ine |_____| pagini. 
    În conformitate cu art. 175 �i art. 177 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, împotriva sumelor 
de plat� �i sau aprobate la rambursare prin prezenta se poate face 
contesta�ie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la 
organul fiscal emitent, sub sanc�iunea dec�derii. 
    Prezenta reprezint� titlu de crean��.” 
                 În condi�iile în care Decizia de impunere este titlu de crean�� care 
devine executoriu, aceasta fiind opozabil� societ��ii petente �i cea care produce 
efecte fa�� de petent�, �i nu raportul de inspec�ie fiscal� în care doar sunt 
consemnate constat�rile inspec�iei fiscale, �i având în vedere faptul c� petenta 
a contestat Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... / 2006 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... / 2006, se constat� c� 
în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175, 176 �i art. 178 alin. 
(1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003, republicat�,  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, fiind 
investit� s� se pronun�e pe fond asupra contesta�iei depus� de SC X SRL  
împotriva Deciziei de impunere .  
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL    invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 

I.1 Referitor la impozitul pe venitul microintreprinderilor; 
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               Petenta sus�ine c� organul fiscal a constatat c� la data de ...2005, SC 
X SRL , prezenta un stoc de marf� în valoare de ... lei, soldul contului 371 - 
m�rfuri, fiind acela�i la ...2006.  
               Petenta arat� c�, de�i i s-a explicat organului fiscal c� aceast� marf� 
reprezentând de�euri metalice �i nemetalice, care nu a putut fi valorificat� din 
cauza condi�iilor meteo (fiind acoperit� de ap�) �i care se afl� pe platforma Z, 
proprietate a SC X SRL  prin Parteneriatul Public - Privat cu Consiliul Local al 
municipiului ..., înregistrat la Consiliul Local al Municipiului ... sub nr. ... / ...2006, 
organul de inspec�ie fiscal� nu a �inut cont de aceste explica�ii.  
              Mai mult, petenta arat� c�, datorita faptului c� SC X SRL  nu a f�cut 
dovada efectu�rii inventarierii patrimoniului la data de ...2005 �i nici în perioada 
urm�toare pân� la ...2006, organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� 
societatea nu poate face dovada existen�ei faptice a stocului de marf� în valoare 
de ... lei, înregistrat în documentele contabile atât la ...2005, cât �i la ...2006 �i a 
apreciat abuziv c� stocul a fost valorificat f�r� a întocmi documentele pentru 
vânzare. 
              Petenta men�ioneaz� c� organul de inspec�ie fiscal� a estimat baza 
impozabil� la suma de ... lei ca nefiind înregistrat� în contabilitate, aplicând 
prevederile art. 65 din OG 92 / 2003(r) datorit� faptului c�, spa�iul unde 
administratorul societ��ii, dl. T, arat� c� se afl� depozitat� marfa, nu era 
proprietatea societ��ii la data achizi�iei acesteia �i a faptului c� Parteneriatul 
Public - Privat cu Consiliul Local al Municipiului ... a fost înregistrat sub nr. ... / 
...2006.  
              Petenta sus�ine c� urmare a acestor constat�ri, organul de inspec�ie 
fiscala a stabilit cu totul eronat, suplimentar, un impozit pe venitul 
microîntreprinderilor în suma de ... lei, considerând aplicabile prevederile art 108 
alin.(1) din Lg 571/2003 (r): „baza impozabila a impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs�" din care se scad 
veniturile prev�zute la art 108 alin (1) din Lg. 571/2003(r) lit. a-f �i art. 107 din 
Lg. 571/2003 (r) „cota de impozit pe venitul microîntreprinderilor este de 3%"( 
pentru anul 2005).  
              Petenta arat� faptul c� SC X SRL nu avea efectuat� inventarierea 
patrimoniului conform art. 10 din Ordin nr. 1850 / 2004 la data de ...2005 �i c� 
Parteneriatul Public-Privat cu Consiliul local al Municipiului ... a fost înregistrat 
ulterior achizi�iei, sub nr. ... / ...2006, dar acest fapt nu justific� în opinia petentei 
aprecierea organului fiscal c� stocul de ... lei înregistrat în contabilitate a fost 
valorificat f�r� documente. 
              În concluzie, petenta consider� c� invocarea art. 65 din OG 92/2003 
(r): “(1) În cazul în care constat� c� anumite bunuri, venituri sau alte valori care, 
potrivit legii, constituie baza impozabil� sunt de�inute de persoane care în mod 
continuu beneficiaz� de câ�tigurile sau de orice foloase obi�nuite aduse de 
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acestea �i c� persoanele respective declar� în scris c� nu sunt proprietarii 
bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauz�, f�r� s� arate îns� care sunt titularii 
dreptului de proprietate, organul fiscal va proceda la stabilirea provizorie a 
obliga�iei fiscale corespunz�toare în sarcina acelor persoane. 
    (2) În condi�iile legii, obliga�ia fiscal� privind baza impozabil� prev�zut� la 
alin.(1) va putea fi stabilit� în sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel 
ace�tia datoreaz� desp�gubiri persoanelor care au f�cut plata pentru stingerea 
obliga�iei stabilite potrivit alin.(1).” 
nu î�i g�se�te aplicare în situa�ia de fa��, petenta sus�inând c� SC X SRL  a 
devenit proprietarul stocului în momentul achizi�iei acestuia de la S.C. L S.R.L. 
..., conform facturilor emise de acesta din urm�. 
              De asemenea, petenta invoc� faptul c� lipsa unui contract sau alt 
document care s� justifice de�inerea spa�iului de depozitare cu orice titlu nu 
poate conduce la concluzia c� stocul a fost comercializat f�r� întocmirea 
documentelor justificative. 
               Petenta arat� c�, urmare a faptului ca impozitul stabilit suplimentar în 
sum� de ... lei este eronat, iar în timpul verific�rii fiscale, s-au calculat pân� la 
data de ...2006 dobânzi/major�ri conform art. 115 din O.G. nr.92/2003(r) în 
sum� de ... lei, rezult� c� �i major�rile/dobânzile cuprinse în decizia de 
impunere înregistrat� sub nr. ... / 2006 sunt calculate eronat. 
               Având în vedere aceste considerente petenta solicit� revenirea asupra 
calculului atât al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, cât �i al 
major�rilor/dobânzilor de întârziere la plat�, admiterea contesta�iei �i anularea 
deciziei de impunere ca fiind neîntemeiat�. 
 

I.2. Referitor la TVA; 
 

               I.2.1. Petenta arat� c� prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscala s-a învederat c� în perioada 
ianuarie - aprilie 2005, SC X SRL  a încasat avansuri de la SC T SRL ... în baza 
contractului de prest�ri servicii nr. ... / ...2005 având ca obiect dezmembrarea, 
debitarea, manipularea, sortarea fierului vechi preg�tit, efectuarea cur��eniei în 
locurile în care a efectuat dezmembrarea, asigurarea pazei �i servicii de 
cânt�rire, pentru care avea obliga�ia de a întocmi facturi, de a calcula, �i colecta 
TVA, în momentul încas�rii. În urma verific�rii s-a constatat c� nu toate 
avansurile încasate au fost facturate, în termenul legal �i s-a stabilit în mod 
gre�it, c� suma de ... lei reprezint� diferen�a suplimentar� fa�� de TVA declarat 
la organul fiscal. 
              Petenta invoc� faptul c� temeiul de drept care a stat la baza Deciziei 
de impunere �i a stabilirii unor sume suplimentare a fost art. 134 alin.(5) lit. b) 
din Lg. 571/2003 (r):„ exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugata este anticipat� 
faptului generator �i intervine la data încas�rii avansului, în cazul în care se 
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încaseaz� avansuri înaintea livr�rii de bunuri sau a prest�rii de servicii'', petenta 
sus�inând c� s-a f�cut o grav� confuzie în privin�a bazei de impozitare privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� la avansurile încasate.  
              Petenta arat� c� organul de inspec�ie fiscal� a considerat  ca baz� de 
impozitare tot avansul, colectând TVA la suma încasat�, majorând astfel TVA 
colectat. Petenta consider� c� organele fiscale au f�cut în aceast� situa�ie o 
mare gre�eal�, înc�lcând grav o regul� de baz� a contabilit��ii, conform c�reia 
TVA-ul este inclus în suma achitat� �i nicidecum s� fie ad�ugat� sau calculat� 
la aceasta. Prin urmare pentru avansul în sum� ... lei r�mas nefacturat organul 
de inspec�ie fiscal� a aplicat cota de 19% �i a colectat în mod cu totul gre�it 
TVA în suma de ... lei. 
              Petenta recunoa�te c� SC X SRL  nu a întocmit facturile la data 
încas�rii avansului �i implicit nu a colectat TVA în acel moment conform 
prevederilor legale, dar organul fiscal a pierdut din vedere faptul c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� este inclus� în suma încasat� �i c� facturile fiscale se 
întocmesc la nivelul sumelor încasate. SC X SRL  ar fi trebuit s� colecteze un 
TVA în sum� de ... lei pentru suma de ... lei, r�mas� nefacturat�, �i nicidecum 
de ... lei, a�a cum gre�it au stabilit organele de control fiscal. 
                       
                 I.2.2. Din verific�rile efectuate organul fiscal a constatat c� pentru 
suma de ... lei încasat� de la SC T SRL în data de ...2005 �i înregistrat� în 
contul 419 - clien�i creditori conform Contractului de vânzare-cump�rare nr. ... / 
...2005 al c�rui obiect era vânzarea-cump�rarea de material feros, SC X SRL  
nu a întocmit facturi fiscale �i nu a colectat TVA cf art 134 alin (5) lit b din Lg 571 
/2003 (r) : „exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugata este anticipat� faptului 
generator �i intervine la data încas�rii avansului, în cazul în care se încaseaz� 
avansuri înaintea livr�rii de bunuri sau a prest�rii de servicii'' în sum� de ... lei, 
petenta sus�inând gre�it� aceast� constatare, deoarece organul fiscal a pierdut 
din vedere faptul c� materialul feros ce face obiectul contractului mai sus amintit 
intr� în categoria bunurilor pentru care se aplic� prevederile simplificate care 
impun „taxarea invers�", a�a cum reiese din dispozi�iile art. 160^1 din Codul 
Fiscal �i anume: 
“M�suri de simplificare 
  ART. 160^1  - (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin. (2) au 
obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul articol. 
Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de simplificare este ca atât 
furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�. 
    (2) Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate sunt: 
    a) de�eurile �i resturile de metale feroase �i neferoase, precum �i materiile 
prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de 



 9 

Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare; 
    b) terenurile de orice fel; 
    c) cl�dirile de orice fel sau p�r�i de cl�dire. Este considerat� cl�dire orice 
construc�ie legat� nemijlocit de sol; 
    d) materialul lemnos. Prin normele metodologice de aplicare a Codului fiscal 
se vor nominaliza bunurile care se încadreaz� în categoria materialului lemnos; 
    e) animalele vii.” 
              Tot in sprijinul sus�inerilor petenta invoc� �i prevederile H.G. 84/2005 
pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Lg. 
571/2003 aprobate prin H.G. 44/2004 �i anume: 
„(7) În cazul avansurilor încasate dup� data de 1 ianuarie 2005 pentru livr�rile 
de bunuri prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, facturile fiscale emise 
de c�tre furnizori se întocmesc ca �i pentru orice alt� opera�iune taxabil�, având 
în plus men�iunea "taxare invers�". Taxa pe valoarea ad�ugat� se aplic� asupra 
sumei încasate în avans �i se înscrie în factura fiscal�, f�r� s� fie achitat� de 
beneficiar. Totalul de plat� al facturii fiscale de avans va fi mai mare decât 
avansul încasat cu suma taxei pe valoarea ad�ugat� aferente. Pentru valoarea 
avansului, f�r� taxa pe valoarea ad�ugat�, furnizorii vor efectua înregistr�rile 
contabile obi�nuite pentru aceast� opera�iune, iar pentru suma taxei pe valoarea 
ad�ugat� vor înregistra contabil 4426 = 4427. Factura fiscal� se înregistreaz� 
atât în jurnalul de vânz�ri, cât �i în jurnalul de cump�r�ri, sumele fiind preluate 
corespunz�tor în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�.” 
              Petenta arat� c� urmare a celor enun�ate mai sus �i a prevederilor H.G. 
84/2005 pentru modificarea �i completarea normelor metodologice de aplicare a 
Lg. 571 / 2003 aprobate prin H.G. 44/2004 �i anume : 
„(12) În situa�ia în care organele fiscale competente, cu ocazia verific�rilor 
efectuate, constat� c� pentru bunurile prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din Codul 
fiscal nu au fost aplicate m�surile de simplificare prev�zute de lege, vor obliga 
beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea 
înregistr�rii contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în decontul de tax� pe 
valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale în care controlul a fost 
finalizat, la rândurile de regulariz�ri. În situa�ia în care beneficiarii sunt persoane 
impozabile mixte, iar bunurile achizi�ionate sunt destinate realiz�rii atât de 
opera�iuni cu drept de deducere, cât �i f�r� drept de deducere, suma taxei pe 
valoarea ad�ugat� deductibil� se va determina pe baza pro rata de la data 
efectu�rii achizi�iei bunurilor supuse tax�rii inverse �i se va înscrie în rândul de 
regulariz�ri...”, 
organul fiscal nu trebuia s� colecteze TVA, ci s� dispun� atât întocmirea 
facturilor pentru avansurile încasate de SC X SRL , cât �i aplicarea întocmai a 
prevederilor referitoare la m�surile de simplificare, respectiv a tax�rii inverse în 
sensul colect�rii �i deducerii TVA. 
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               Urmare a celor prezentate mai sus, petenta solicit� anularea sumei de 
... lei reprezentând TVA stabilit� suplimentar, cât �i a major�rilor/dobânzilor de 
întârziere la plat� aferente acestei sume. 
 
               I.2.3.  Petenta arat� c� din analizarea Contractul de asociere în 
participa�iune nr. ... / ...2004, pe care SC X SRL  l-a incheiat cu S.C. L S.R.L., �i 
înregistr�rile din contabilitate efectuate în baza acestuia, organul fiscal îl 
consider� cu u�urin�a a fi contract comercial, motivat de simpla gre�eal� a 
înregistr�rii avansurilor primite de SC X SRL , în contul 419 -"clienti-creditori" 
care ulterior au fost stornate �i înregistrate corect în contul 458 - "decont�ri din 
opera�ii în participa�ie". 
              Petenta sus�ine c�, o simpl� gre�eal� contabil� nu poate cataloga un 
contract de asociere în participa�iune drept contract comercial, a�a cum eronat a 
concluzionat organul de control fiscal, obligând SC X SRL  la plata TVA în 
valoare de ... lei. 
              Petenta recunoa�te c� sumele la care face referire organul de control 
fiscal au fost încasate în avans, dar avansul a fost în contul asocierii în 
participa�iune, urmând ca regularizarea s� se efectueze la finalizarea 
raporturilor contractuale a�a cum sus�ine împuternicitul societ��ii dl. T, petenta 
considerând incorect� colectarea TVA, pentru aceste sume, deoarece veniturile 
din asocierea în participatiune nu se cuprind în baza de impozitare a TVA. 
               În subsidiar, petenta arat� c� dac� nu se �ine cont de preciz�rile 
anterioare �i se va considera c� rela�ia dintre SC X SRL  �i S.C. L S.R.L. nu 
este o rela�ie de asociere în participa�iune, ci contractul încheiat între p�r�i este 
unul comercial ar fi bine s� se aib� în vedere c� obiectul contractului îl constituie 
valorificarea cantit��ii de aproximativ ... to zgur�, care este definit� ca fiind 
de�eu metalic neferos conform art. l alin. l din ORDIN Nr. 786 / 440 din 19 
noiembrie 2004 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei �i resurselor �i 
al ministrului administra�iei publice nr. 265 / 503 / 2001: 
„ART. 1 Ordinul ministrului industriei �i resurselor �i al ministrului administra�iei 
publice nr. 265/503/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de 
acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autoriza�iei de colectare a 
de�eurilor industriale reciclabile de la persoane fizice �i a Normelor privind 
procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autoriza�iei de 
valorificare a de�eurilor industriale reciclabile, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001, se modific� dup� cum 
urmeaz�: 
1.Partea introductiv� a anexei nr.3 la anexa nr.II va avea urm�torul cuprins: 
    "Prin de�euri metalice neferoase se în�elege de�eurile �i resturile de/din 
metale neferoase comune, aliajele �i/sau compu�ii metalici ai acestora (cenu�i, 
reziduuri, zguri, drojdii, �lamuri, metalo-ceramice)." ” 
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              Din defini�ia enun�at� mai sus, rezult� c� zgura este de�eu metalic 
neferos pentru care se aplic� prevederile art.1601 alin.(1) �i (2) din Lg. 
571/2003(r): ART. 160^1 -(1)Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin. 
(2) au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul articol. 
Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de simplificare este ca atât 
furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�. 
    (2) Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate sunt: 
    a) de�eurile �i resturile de metale feroase �i neferoase, precum �i materiile 
prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare;.... " 
              Prin urmare, pentru avansurile încasate în baza unui contract comercial 
în vederea furniz�rii de bunuri c�rora li se aplic� taxarea invers�, petenta 
sus�ine c� furnizorul trebuie s� întocmeasc� facturi fiscale cu men�iunea „taxare 
invers�" conform prevederilor H.G. 84/2005 pentru modificarea �i completarea 
normelor metodologice de aplicare a Lg. 571/2003 aprobate prin H.G. 44/2004 
�i anume:  
„(7) În cazul avansurilor încasate dup� data de 1 ianuarie 2005 pentru livr�rile 
de bunuri prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, facturile fiscale emise 
de c�tre furnizori se întocmesc ca �i pentru orice alt� opera�iune taxabil�, având 
în plus men�iunea "taxare invers�". Taxa pe valoarea ad�ugat� se aplic� asupra 
sumei încasate în avans �i se înscrie în factura fiscal�, f�r� s� fie achitat� de 
beneficiar. Totalul de plat� al facturii fiscale de avans va fi mai mare decât 
avansul încasat cu suma taxei pe valoarea ad�ugat� aferente. Pentru valoarea 
avansului, f�r� taxa pe valoarea ad�ugat�, furnizorii vor efectua înregistr�rile 
contabile obi�nuite pentru aceast� opera�iune, iar pentru suma taxei pe valoarea 
ad�ugat� vor înregistra contabil 4426 = 4427. Factura fiscal� se înregistreaz� 
atât în jurnalul de vânz�ri, cât �i în jurnalul de cump�r�ri, sumele fiind preluate 
corespunz�tor în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�.” 
               Petenta consider� c� organul fiscal nu trebuia s� colecteze TVA, ci s� 
dispun� atât întocmirea facturilor pentru avansurile încasate de SC X SRL  cât 
�i aplicarea în tocmai a prevederilor referitoare la m�surile de simplificare 
respectiv a tax�rii inverse în sensul colect�rii �i deducerii TVA. 
              Urmare a celor prezentate mai sus petenta solicit� anularea sumei de 
... lei reprezentând TVA stabilit suplimentar cât �i a major�rilor/dobânzilor de 
întârziere la plat� aferente acestei sume. 
 

I.3. Referitor la impozitul pe venituri din alte surse ; 
 
              Petenta arat� c� o alt� constatare a organului de inspec�ie fiscal� a fost 
aceea c� în luna decembrie 2005, în eviden�a contabil� a SC X SRL  figureaz� 
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suma de ... lei în contul 461 "debitori diver�i" reprezentând sume de bani 
ridicate în numerar din contul societ��ii cu dispozi�ii de plat� �i ca urmare a 
imposibilit��ii justific�rii �i decont�rii sumelor pân� la data controlului, organul 
fiscal le-a încadrat conform art. 78 alin.(2) din Lg. 571 / 2003 (r) „ veniturile din 
alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile.", art. 79 din OUG 
138 / 2004 drept pentru care a aplicat prevederile art. 79, alin.(1) din Lg 571 / 
2003(r) „ impozitul pe venit se calculeaz� prin re�inere la surs� la momentul 
pl��ii veniturilor de c�tre pl�titorii de venit prin aplicarea unei cote de 16% 
asupra venitului brut". 
               Petenta arat� c� organul de inspec�ie fiscal� a considerat c� suma de 
... lei reprezint� venituri din alte surse pentru care nu s-a constituit �i nu s-a 
declarat la organul fiscal teritorial impozitul pe venituri din alte surse în procent 
de 16% �i în sum� de ... lei. Pentru impozitul pe veniturile din alte surse 
suplimentar, în sum� de ... lei s-au calculat pân� la data de ...2006 major�ri, 
conform art. 115 din OG 92/2006 (r) în sum� de ... lei, petenta considerând 
încadrarea f�cut� de organul de inspec�ie fiscal� ca nelegal� �i abuziv�, 
deoarece nu se indic� natura �i destina�ia sumelor pl�tite, motiv pentru care nu 
se poate face distinc�ie în ceea ce prive�te impozitarea acestora (este posibil s� 
fie venituri neimpozabile conform art. 42 din Lg. 571/2003(r) ). 
              Petenta invoc� �i faptul c� nu se indic� persoana fizic� (beneficiarul 
veniturilor) care este în realitate pl�titorul de impozit pe venit, a�a cum este 
prev�zut la art. 39 din Lg. 571 / 2003(r) pentru veniturile definite de art. 78, alin 
(2) din Lg. 571 / 2003 (r), cu atât mai mult cu cât dl T a precizat c� nu are 
cuno�tin�a despre folosirea lor. 
             De asemenea, petenta invoc� faptul c� suma a fost interpretat� în mod 
arbitrar ca fiind impozabil�, iar prin modul de stabilire a impozitului s-a înc�lcat 
principiul certitudinii impunerii, prev�zut la art. 3 alin b din Lg. 571 / 2003 (r), iar 
impunerea s-a efectuat ca urmare a a�a-zisei nejustific�ri a sumelor ridicate în 
cursul anului 2005, pân� la data controlului, exigen�a organului de inspec�ie 
fiscal� fiind neîntemeiat�, întrucât petenta sus�ine c� nu cunoa�te s� existe un 
termen legal, limit�, de justificare a avansurilor; în absen�a unui termen limit� 
legal « nejustificarea sumelor » poate fi reglementat� oricând, mai ales cu 
ocazia inventarierii anuale a patrimoniului societ��ii, inclusiv prin regulariz�ri 
contabile, dac� se constat� c� înregistr�rile conturilor ini�iale sunt eronate. 
              Petenta invoc� faptul c� prin Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal (r) la pct. 147 se exemplific� tipurile de venituri 
realizate de persone fizice cum ar fi: remunera�iile de�inu�ilor, veniturile 
studen�ilor, veniturile din colect�ri de�euri, veniturile persoanelor care înso�esc 
elevii la concursuri, indemniza�iile birourilor electorale, veniturile ob�inute de 
persoanele ce fac figuratie, etc. 
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              Petenta, urmare a celor prezentate mai sus, solicit� anularea sumei de 
... lei reprezentând impozitul pe venituri din alte surse stabilit suplimentar cât �i 
a major�rilor / dobânzilor de întârziere la plat� aferente acestei sume. 
              În consecin��, pentru motivele expuse pe larg mai sus, petenta solicit� 
admiterea contesta�iei cu consecin�a anul�rii deciziei de impunere nr. ... din 
...2006. 
 
                    II. În baza prevederilor titlului VII din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la efectuarea unei verific�rii privind bazele de impunere, 
legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea 
indeplinirii obliga�iilor de c�tre SC X SRL , respectarea legisla�iei fiscale �i 
contabile. 
 

II .1 Referitor la impozitul pe venitul microintreprinderilor 
 
               Verificarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile Lg.571/2003 
rep., privind Codul Fiscal �i a Hot. Guv. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a Legii nr. 571/2003. 
              SC X SRL  a optat prin declara�ia de înregistrare fiscal� cod 010 pentru 
a intra  în categoria pl�titorilor de impozit pe venitul microîntreprinderilor 
începând cu ...2004, fiind înregistrat� la D.G.F.P. Hd sub nr. … / …2004. 
              În perioada verificat�, agentul economic s-a încadrat în categoria 
microîntreprinderilor pentru perioada aprilie 2004 – decembrie 2005, îndeplinind 
cele patru condi�ii prev�zute la art.103 din Lg.571/2003 rep. 
              Din verificarea efectuat� s-a constatat faptul c� la finele anului 2005 
agentul economic nu a mai îndeplinit condi�iile pentru a se încadra în categoria 
pl�titorilor de impozit pe venitul microîntreprinderilor; din bilan�ul contabil depus 
la A.F.P. ... sub nr. …/ ...2006 a rezultat c� cifra de afaceri aferent� anului 2005 
a fost în sum� de ... lei ceea ce reprezint� mai mult de ... euro ( ... lei : ... - curs 
euro la ...2005 = ... euro ). Agentul economic nu a mai îndeplinit condi�ia 
prev�zut� la art.103 lit.c) din Lg.571/2003 rep. pentru a se încadra în categoria 
pl�titorilor de impozit pe venitul microîntreprinderilor; începând cu 01.01.2006 
agentul economic se încadreaz� în categoria pl�titorilor de impozit pe profit. 
              Din inspec�ia fiscal� efectuat� s-a constatat faptul c� societatea 
comercial� a constituit în mod eronat impozit pe venitul microîntreprinderilor 
pentru trimestrul 1 an 2006 în sum� de ... lei, acesta încadrându-se în categoria 
pl�titorilor de impozit pe profit. 
              În anul 2005 societatea comercial� verificat� înregistreaz� în eviden�a 
contabil� venituri în sum� de ... lei; impozitul pe venitul microîntreprinderilor 
constituit în eviden�a contabil� �i declarat la organul fiscal teritorial a fost în 
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sum� de ... lei; agentul economic nu a achitat nimic în contul impozitului pe 
venitul microîntreprinderilor. 
              Pentru anul 2006, agentul economic a înregistrat în eviden�ele 
contabile impozit pe venitul microîntreprinderilor în sum� de ... lei, sum� 
nedeclarat� la organul fiscal �i pe care nu o datoreaz� pentru primul trimestru al 
anului 2006.         
              În luna decembrie 2005, S.C. L S.R.L. ... a facturat c�tre SC X SRL  
de�euri de fier vechi, font�, tabla, acumulatori, în valoare de ... lei; SC X SRL  
prezint� la ...2005 un stoc de marf� în valoare de ... lei, soldul contului 371 – 
m�rfuri având valoarea de ... lei �i la data de ...2006. 
              Întrebat «unde se afl� depozitat� marfa, ce reprezint� �i dac� exist� 
documente de custodie »  domnul T – împuternicit, a r�spuns prin nota 
explicativ� din data de ...2006 c� marfa reprezint� de�euri metalice �i 
nemetalice care nu au putut fi valorificate din cauza condi�iilor meteo – fiind 
acoperite de ap� – �i se afl� pe platforma Z. 
               Prin adresa trimis� în data de … 2006, administratorul firmei SC X 
SRL  declar� c� loca�ia unde sunt depozitate de�eurile metalice �i nemetalice 
se afl� în Zona Industrial� de lâng� Z, fiind proprietatea SC X SRL  - prin 
Parteneriatul Public - Privat încheiat cu Primaria municipiului ... sub nr. ... / 
...2006.  
               Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� vechimea stocului de marf� 
provine din luna decembrie 2005, dat� la care societatea nu avea încheiat 
Parteneriatul Public – Privat cu Consiliul Local al Municipiului ..., acesta fiind 
înregistrat sub nr.... / ...2006 la registratura general� a Consiliului Local .... 
               Datorita faptului ca agentul economic nu a putut face dovada existen�ei 
faptice a stocului de marf� în valoare de ... lei – existent în documentele 
contabile la ...2005, precum �i la data de ...2006, respectiv nu s-au putut 
prezenta liste de inventariere faptice, nu s-au prezentat documente de custodie, 
parteneriatul Public – Privat prezentat de agent nu are legatur� cu stocul de la 
data de ...2005, fiind încheiat în data de ... 2006, organul de inspec�ie fiscal� a 
apreciat c� stocul de marfa a fost valorificat f�r� a se întocmi documentele 
pentru vânzare. 
              În baza art.65 din O.G.92/2003 rep., organul de inspec�ie fiscal� a 
estimat baza impozabil�  la suma de ... lei (stoc de marf� scriptic existent la 
data de ...2005 ) . 
              Din inspec�ia fiscal� efectuat� s-a constatat c� suma veniturilor 
neînregistrate în contabilitate aferente lunii decembrie 2005  este de ... lei 
pentru care nu s-a constituit impozit pe venitul microîntreprinderilor �i nici nu s-a 
declarat la organul fiscal teritorial impozitul datorat .  
             Conform art.108 alin.(1) din Lg.571/2003 rep. : “baza impozabil� a 
impozitului pe venitul microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs�” 
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din care se scad veniturile prev�zute la art.108 alin.(1) din Lg.571/2003 rep. 
lit.a)-f). 
             Pentru anul 2005, conform art.107 din Lg.571/2003 rep. « cota de 
impozit pe venitul microîntreprinderilor este de 3% ». 
             Impozitul pe venitul microîntreprinderilor nedeclarat la organul fiscal 
teritorial, constatat suplimentar de organul de inspec�ie fiscal� este în sum� de :  
... lei x 3% = ... lei 
               Pentru suma de ... lei constatat� suplimentar în timpul verific�rii 
fiscale, s-au calculat, pân� la data de ...2006, dobânzi/major�ri cf. art.115 din 
Ord.Guv.nr.92/2003, rep. în sum� de ... lei.  
 

II .2 Referitor la TVA. 
 
              Verificarea TVA s-a efectuat conform prevederilor Legii nr.571/2003, 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile ulterioare �i a Hot. Guv. nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003. 
              SC X SRL  a fost luat� în eviden�� ca pl�titoare de TVA, fiind 
înregistrat� prin op�iune, începând cu data de …2004, fiind în�tiin�at� cu adresa 
nr. ... / ...2004. 
              În vectorul fiscal, în eviden�a organului fiscal teritorial, societatea 
comercial� figureaz� cu perioada fiscal� trimestrul, întrucât cifra de afaceri 
declarat� ini�ial a fost în sum� de ... lei; în anul 2004 agentul economic a realizat 
o cifr� de afaceri în sum� de ... lei; în anul 2005 cifra de afaceri realizat� a fost 
în sum� de ... lei. Conform art.146 alin.(4) din Lg.571/2003 rep.: “persoanele 
impozabile care iau fiin�� în cursul anului trebuie s� declare, cu ocazia 
înregistr�rii fiscale, cifra de afaceri pe care preconizeaz� s� o realizeze în cursul 
anului, iar dac� aceasta nu dep��e�te ... euro inclusiv, au obliga�ia de a depune 
deconturi trimestriale în anul infiin��rii. Dac� cifra de afaceri ob�inut� în anul 
infiin��rii este mai mare de ... euro, în anul urm�tor perioada fiscal� va fi luna 
calendaristic� , cf. alin.(1), iar dac� cifra de afaceri ob�inut� nu dep��e�te ... 
euro inclusiv, perioada fiscal� va fi trimestrul, urmând ca persoana impozabil� 
s� se conformeze prevederilor alin.(3) ”, respectiv s� depun� la organul fiscal 
teritorial pân� la 25 februarie, o declara�ie în care s� men�ioneze cifra de afaceri 
din anul precedent. 
              SC X SRL  nu a depus la organul fiscal teritorial, pân� la …2005 pentru 
anul 2004 �i nici pân� la data de ...2006 pentru anul 2005, declara�ia din care s� 
reias� cifra de afaceri a anului precedent. 
              Pentru anul 2004 �i pentru anul 2005 agentul economic s-a încadrat la 
perioada fiscal� trimestrul (cu toate ca societatea a depus deconturi lunare în 
perioada martie - decembrie 2005). 
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              Pentru anul 2006 perioada fiscal� este luna calendaristic� cf.art.146 
alin.(1) din Lg.571/2003 datorit� faptului c� cifra de afaceri de la ...2005 a 
depa�it ... euro.      
 
                      II.2.1. SC X SRL  a încheiat cu S.C. T S.R.L. ... contractul de 
prest�ri servicii nr.... / ...2005 avand ca obiect dezmembrarea, debitarea, 
manipularea, sortarea fierului vechi preg�tit, efectuarea cura�eniei în locurile în 
care a efectuat dezmembrarea, asigurarea pazei �i servicii de cânt�rire. 
              Urmare a acestui contract, în perioada ian–apr 2005, SC X SRL  a 
încasat avansuri de la SC T SRL ... . 
              Situa�ia avansurilor pentru care agentul economic avea obliga�ia de a 
întocmi facturi, de a calcula �i colecta tva se prezinta astfel :    
                                                                                                         LEI ROL  
Luna       avansuri încasate    facturi întocmite      sold avans           tva col. 
Ian.05                    …                 -                       …      … 
Febr.05  …          …              …            … 
Mart.05                 …                      …                         …                    … 
Apr.05                  …                        …                         …                          … 
Total                       …                        …                         …                          … 
LEI RON                 …                        …                         …                          … 
 
              Conform art.134 alin.(5) lit.b) din Lg.571/2003 rep. «exigibilitatea taxei 
pe valoarea ad�ugat� este anticipat� faptului generator �i intervine la data 
încas�rii avansului, în cazul în care se încaseaz� avansuri înaintea livr�rii de 
bunuri sau a prestarii de servicii ». Suma de ... lei s-a stabilit ca diferen�� 
suplimentar� în timpul inspec�iei fiscale, fa�� de tva declarat la organul fiscal 
teritorial. 
 
                    II.2.2. Agentul economic a pus la dispozi�ia organului de 
inspec�ie fiscal� contractul nr.86/22.07.2005 încheiat între SC X SRL  �i S.C. T 
S.R.L. ... – obiectul contractului îl constituie vânzarea cump�rarea de material 
feros. SC X SRL  a încasat suma de ... lei în data de ...2005 de la S.C. T S.R.L. 
....  
              Suma de ... lei – conform extrasului de cont din data de 29 iulie 2005 
de la Banca ... – figureaz� în ct.419 – clien�i creditori,  fiind înregistrat� în luna 
septembrie 2005.  
              Din verificarea efectuat� s-a constatat c� SC X SRL  nu a întocmit 
facturi fiscale sau alte documente prin care s� ateste faptul c� a livrat marf� 
conform contractului sus – amintit c�tre S.C. T S.R.L. ..., astfel c� organul de 
inspec�ie fiscal� a apreciat c� pentru suma de ... lei care figureaz� în ct.419 – 
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avansuri, agentul economic trebuia s� colecteze tva cf. art. 134 alin. (5) lit. b) 
din Lg.571/2003 rep. în sum� de ... lei. 
                        Urmare a acestui fapt, suma de ... lei a fost constatat� 
suplimentar fa�� de tva declarat la organul fiscal teritorial, de c�tre organul de 
inspec�ie fiscal�.   
 
                    II.2.3. Din documentele prezentate în urma invita�iei din data de 
24.05.2006, s-a constatat faptul c� agentul economic are un contract de 
asociere nr. ... / ...2004 încheiat cu S.C. L S.R.L. ... pe care ini�ial l-a considerat 
contact comercial înregistrând avansurile primite în perioada mai 2004 - 
octombrie 2004 în contul 419 «clien�i - creditori» . În luna noiembrie 2004 toate 
avansurile primite au fost stornate �i înregistrate în contul 458  «decont�ri din 
opera�ii în participa�ie» (conform registrului jurnal pe luna noiembrie 2005 – 
pozi�ia nr.17).  
              Din verificarea efectuat� s-a constatat faptul c� SC X SRL  a încasat 
sume de bani în perioada iunie 2004 – decembrie 2005 de la S.C. L S.R.L. ..., a 
întocmit facturi pentru servicii, procesare fier vechi, de�euri fier, nu s-au întocmit 
deconturi de venituri �i cheltuieli între coparticipan�i, nu s-au efectuat repartiz�ri 
din profitul net conform contractului; urmare a acestor constat�ri �i a 
r�spunsurilor din nota explicativ� din data de 28.06.2006 date de domnul T – 
împuternicit, organul de inspec�ie fiscal� a apreciat c� rela�ia dintre SC X SRL  
�i S.C. L S.R.L. ... nu este o rela�ie de asociere în participa�ie, ci contractul 
încheiat între p�r�i este unul comercial. 
              Astfel, datorit� faptului c� SC X SRL  a întocmit facturi c�tre S.C. L 
S.R.L. ...  �i a încasat sume de bani prin conturile bancare �i prin caseria 
societ��ii, avea obliga�ia s� calculeze taxa pe valoarea adaugat� aferent� 
avansurilor încasate cf.art. 134 alin.(5) lit.b) : « exigibilitatea TVA este anticipat� 
faptului generator �i intervine la data încas�rii avansului, în cazul în care se 
încaseaza avansuri înaintea livr�rii de bunuri sau a prest�rii de servicii ». 
              Taxa pe valoarea adaugat� suplimentar stabilit� fa�� de cea declarat� 
la organul fiscal teritorial în valoare de ... lei pentru sumele încasate de la S.C. L 
S.R.L. .... 
 

II. 3. Cu privire la impozitul pe venituri din alte surse. 
 
               Din verificarea efectuat� s-a constatat faptul c� în luna decembrie 
2005, în eviden�a contabil� figureaz� suma de ... lei în contul 461 “Debitori 
diver�i“. Pentru soldul debitor al contului 461 “Debitori diver�i“- în sum� de ... lei 
reprezentând – sume de bani ridicate în numerar din contul societ��ii cu 
dispozi�ii de plat� în numerar, �i din nota explicativ� (din data de ...2006), 
domnul T, în calitate de împuternicit, a r�spuns c� nu are cuno�tin�� de folosirea 
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acestor sume de bani. (întrebarea �i r�spunsul nr.5 din nota explicativ� din data 
de ...2006). 
              Societatea nu a putut justifica ce reprezint� sumele de bani ridicate în 
cursul anului 2005 din societate, iar sumele ridicate nu au fost decontate pân� la 
data contolului. 
              Conform prevederilor art.78 alin.(2) din Lg.571/2003 rep.: “veniturile din 
alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile…”. 
              Conform prevederilor art.79 din Lg.571/2003 rep. alin. (1)  “impozitul pe 
venit se calculeaz� prin re�inere la surs� la momentul pl��ii veniturilor de c�tre 
pl�titorii de venit, prin aplicarea unei cote de 16 % asupra venitului brut“; 
alin.(2) “impozitul calculat �i re�inut reprezint� impozit final“ �i alin.(3) “impozitul 
astfel re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân� la 25 inclusiv a lunii urm�toare 
celei în care a fost re�inut.” 
              În baza art.66 din O.G. 92/2003 rep. s-a estimat baza de impunere prin 
identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei de fapt 
fiscale.  
              Sumele de bani ridicate în cursul anului 2005 s-au asimilat la venituri 
din alte surse conform art.83 din Lg.571/2003 rep., art.79 alin.1 din Lg.571/2003 
rep. �i art.79 din O.U.G. 138/2004. 
              Organul de inspec�ie fiscal� a apreciat c� suma de ... lei reprezint� 
venituri din alte surse pentru care nu s-a constituit �i nu s-a declarat la organul 
fiscal teritorial impozitul pe venituri din alte surse în procent de 16 % �i în sum� 
de ... lei ( ...x 16%=... lei).  
              Pentru impozitul pe veniturile din alte surse suplimentar, nedeclarat la 
organul fiscal teritorial în sum� de ... lei, s-au calculat pân� la data de ...2006 
major�ri cf.art.115 din Ord.Guv.nr.92/2003, republicat� în sum� de   ... lei.                        
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei, 
avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor de 
control, în raport cu  perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
 
                  SC X SRL  cu sediul în ..., Str. ..., bl. …, sc. ..., et. ..., ap. ..., este 
înmatriculat� la Registrul comer�ului sub nr. J ..., având Cod fiscal ..., fiind 
reprezentat� de dl. Z, în calitate de director general, conform celor men�ionate 
în contesta�ie �i a procurii de administrare autentificat� sub nr. ... / ...2004, 
anexat� la dosarul contesta�iei. 
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                 III .1 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei – 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor �i suma de ... lei major�ri de 
întârziere aferente (referitor la baza de impozitare de ... lei), Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� organele 
fiscale au estimat corect baza impozabil�  la suma de ... lei (sum� 
reprezentând stoc de marf� scriptic existent la data de ...2005), constatând 
c� suma veniturilor neînregistrate în contabilitate aferente lunii decembrie 
2005 este de ... lei.  
 
              În fapt, organul fiscal a constatat c� în luna decembrie 2005, S.C. L 
S.R.L. ... a facturat c�tre SC X SRL ,  de�euri de fier vechi, font�, tabla, 
acumulatori, în valoare de ... lei. 
              La data de 31.12.005, SC X SRL , prezenta un stoc de marf� în 
valoare de ... lei, soldul contului 371 - m�rfuri, fiind acela�i la ...2006, petenta 
explicând organului fiscal c� aceast� marf� reprezentând de�euri metalice �i 
nemetalice, nu a putut fi valorificat� din cauza condi�iilor meteo (fiind acoperit� 
de ap�) �i se afl� pe platforma Z, proprietatea SC X SRL  prin Parteneriatul 
Public - Privat cu Consiliul Local al Municipiului ....   
              Prin adresa trimis� de petent� c�tre Administra�ia Finan�elor Publice ..., 
în data de ...2006, administratorul firmei SC X SRL  declar� c� loca�ia unde sunt 
depozitate de�eurile metalice �i nemetalice se afl� în Zona Industrial� de lâng� 
Z ..., fiind proprietatea SC X SRL  - prin Parteneriatul Public- Privat încheiat cu 
Prim�ria municipiului ..., înregistrat sub nr. ... / ...2006.  
              Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� vechimea stocului de marf� 
provine din luna decembrie 2005, dat� la care societatea nu avea încheiat 
Parteneriatul Public – Privat cu Consiliul Local al Municipiului ..., acesta fiind 
înregistrat sub nr.... / ...2006 la registratura general� a Consiliului Local .... 
             SC X SRL  nu a f�cut dovada efectu�rii inventarierii patrimoniului la 
data de ...2005 �i nici în perioada urm�toare, pân� la ...2006.  
             Datorit� faptului c� agentul economic nu a putut face dovada existen�ei 
faptice a stocului de marf� în valoare de ... lei – existent în documentele 
contabile la ...2005 precum �i la data de ...2006, respectiv nu s-au putut 
prezenta liste de inventariere faptice, nu s-au prezentat documente de custodie, 
parteneriatul Public – Privat prezentat de societate neavând legatur� cu stocul 
de la data de ...2005, fiind încheiat în data de ... 2006, organul de inspec�ie 
fiscal� a apreciat c� stocul de marf� a fost valorificat f�r� a se întocmi 
documentele pentru vânzare. 
             În baza art.65 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003, republicat�, care prevede: 
„ART. 65 Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii 
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    (1) În cazul în care constat� c� anumite bunuri, venituri sau alte valori 
care, potrivit legii, constituie baza impozabil� sunt de�inute de persoane 
care în mod continuu beneficiaz� de câ�tigurile sau de orice foloase 
obi�nuite aduse de acestea �i c� persoanele respective declar� în scris c� 
nu sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauz�, f�r� s� 
arate îns� care sunt titularii dreptului de proprietate, organul fiscal va 
proceda la stabilirea provizorie a obliga�iei fiscale corespunz�toare în 
sarcina acelor persoane. 
(2) În condi�iile legii, obliga�ia fiscal� privind baza impozabil� prev�zut� la 
alin.(1) va putea fi stabilit� în sarcina titularilor dreptului de proprietate. 
Tot astfel ace�tia datoreaz� desp�gubiri persoanelor care au f�cut plata 
pentru stingerea obliga�iei stabilite potrivit alin.(1).” 
organul de inspectie fiscal� a estimat baza impozabil�  la suma de ... lei (stoc de 
marf� scriptic existent la data de ...2005 ), constatând c� suma veniturilor 
neînregistrate în contabilitate aferente lunii decembrie 2005 este de ... lei pentru 
care nu s-a constituit impozit pe venitul microîntreprinderilor �i nici nu s-a 
declarat la organul fiscal teritorial impozitul datorat.  
             Conform art.108 alin.(1) din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003, 
republicat�, privind Codul fiscal, care prevede: 
„ART. 108 Baza impozabil� 
    (1) Baza impozabil� a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o 
constituie veniturile din orice surs�, din care se scad: 
    a) veniturile din varia�ia stocurilor ; 
    b) veniturile din produc�ia de imobiliz�ri corporale �i necorporale; 
    c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subven�iilor 
guvernamentale �i a altor resurse pentru finan�area investi�iilor; 
    d) veniturile din provizioane; 
    e) veniturile rezultate din anularea datoriilor �i a major�rilor datorate 
bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul 
profitului impozabil, conform reglement�rilor legale; 
    f) veniturile realizate din desp�gubiri, de la societ��ile de asigurare, 
pentru pagubele produse la activele corporale proprii.”, 
coroborat cu art.107, care arat�: 
„ART. 107  Cota de impozitare 
    Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 3% .”, 
organele de control au calculat un impozit pe venitul microîntreprinderilor,  
suplimentar în sum� de: ... lei x 3 % = ... lei, calculând conform art.115 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicat�, dobânzi / major�ri pân� la data de ...2006, în sum� de ... lei.  
              Organele de control au ar�tat c� SC X SRL  nu a f�cut dovada 
efectu�rii inventarierii patrimoniului la data de ...2005 �i nici în perioada 
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urm�toare pân� la ...2006, Registrul inventar nu a fost completat conform 
normelor aprobate prin Ordinul nr.1850 / 2004. 
              În drept, în conformitate cu prevederile Legii contabilit��ii Nr. 82 din 24 
decembrie 1991, republicat�, publicat� în Monitorul Oficial  NR. 48 din 14 
ianuarie 2005, la art. 7 prevede: 
„ART. 7 (1) Persoanele prev�zute la art. 1 au obliga�ia s� efectueze 
inventarierea general� a elementelor de activ �i de pasiv de�inute la 
începutul activit��ii, cel pu�in o dat� pe an pe parcursul func�ion�rii lor, în 
cazul fuziunii sau încet�rii activit��ii, precum �i în alte situa�ii prev�zute de 
lege. 
    (3) Rezultatul inventarierii se înregistreaz� în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile aplicabile.” 
coroborat cu prevederile ORDINULUI MINISTERULUI FINAN�ELOR PUBLICE 
Nr. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele �i formularele financiar-
contabile*), publicat în Monitorul Oficial NR. 23 bis  din  7 ianuarie 2005, care în 
ANEXA 1 - NORME METODOLOGICE DE ÎNTOCMIRE �I UTILIZARE A 
REGISTRELOR �I FORMULARELOR COMUNE PE ECONOMIE PRIVIND 
ACTIVITATEA FINANCIAR� �I CONTABIL�, lit. B. Registrele de contabilitate, 
pct. 10 se precizeaz�: 
„10. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu 
în care se înregistreaz� toate elementele de activ �i de pasiv, grupate în 
func�ie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. 
    Registrul-inventar se întocme�te la înfiin�area unit��ii, cel pu�in o dat� 
pe an pe parcursul func�ion�rii unit��ii, cu ocazia fuziunii, diviz�rii sau 
încet�rii activit��ii, precum �i în alte situa�ii prev�zute de lege pe baz� de 
inventar faptic. 
    În acest registru se înscriu, într-o form� recapitulativ�, elementele 
inventariate dup� natura lor, suficient de detaliate pentru a putea justifica 
con�inutul fiec�rui post al bilan�ului. 
    Registrul-inventar se completeaz� pe baza inventarierii faptice a fiec�rui 
cont de activ �i de pasiv. Elementele de activ �i de pasiv înscrise în 
Registrul-inventar au la baz� listele de inventariere sau alte documente 
care justific� con�inutul acestora. 
    În cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, în Registrul-
inventar se înregistreaz� soldurile existente la data inventarierii, la care se 
adaug� rulajele intr�rilor �i se scad rulajele ie�irilor de la data inventarierii 
pân� la data încheierii exerci�iului financiar.” 
iar în ANEXA 2 - NOMENCLATORUL, modelele �i normele de întocmire �i 
utilizare a registrelor �i formularelor financiar-contabile, comune pe economie, 
care nu au regim special de înseriere �i numerotare, GRUPA a III-a  - Bunuri de 
natura stocurilor se precizeaz� : 
„ LISTA DE INVENTARIERE (Cod 14-3-12) 
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2. …    „ Pentru stocurile f�r� mi�care, de calitate necorespunz�toare, 
depreciate, f�r� desfacere asigurat�, se întocmesc liste de inventariere 
separate, la care se anexeaz� procesele-verbale în care se arat� cauzele 
nefolosirii, caracterul �i gradul deterior�rii sau deprecierii, dac� este cazul, 
cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum �i 
persoanele vinovate, dup� caz.” 
              În condi�iile în care SC X SRL  nu a f�cut dovada efectu�rii inventarierii 
patrimoniului, a complet�rii Registrul inventar, iar din raportul de inspec�ie 
fiscal� nu rezult� clar modul de facturare a S.C. L S.R.L. ... c�tre SC X SRL  a 
unor de�euri de fier vechi, font�, tabla, acumulatori, în valoare de ... lei, fa�� de 
cele prezentate se re�ine c� aprecierea organul de inspec�ie fiscal� c� stocul de 
marf� a fost valorificat f�r� a se întocmi documentele pentru vânzare, metoda 
utilizat� de organele de inspec�ie fiscal� fiind aplicarea art.65 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, 
procedând la estimarea ca baz� impozabil� la suma de ... lei (stoc de marf� 
scriptic existent la data de ...2005), considerând c� suma veniturilor 
neînregistrate în contabilitate aferente lunii decembrie 2005 este de ... lei pentru 
care nu s-a constituit impozit pe venitul microîntreprinderilor �i nici nu s-a 
declarat la organul fiscal teritorial impozitul datorat, nu este cea mai aproape 
de realitate din punct de vedere fiscal, întrucât nu au fost avute în vedere 
documentele existente la dosarul fiscal al contribuabilului �i toate documentele 
care constituie mijloace de prob�. 
              Organele de inspec�ie sunt îndrept��ite în vederea stabilirii obliga�iilor 
reale s� examineze starea de fapt fiscal� �i s� utilizeze toate informa�iile pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale, în baza art. 7, alin. (2) din OG nr. 92 / 
2003, republicat�, care prevede:  
„ART. 7  Rolul activ 
    (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de 
fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare 
pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza 
efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate 
circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.”, 
pe baza mijloacelor probante prev�zute de art. 49 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, care 
arat� : 
„ART. 49 Mijloace de prob� 
    (1) Pentru determinarea st�rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi�iile 
legii, administreaz� mijloace de prob�, putând proceda la: 
    a) solicitarea informa�iilor, de orice fel, din partea contribuabililor �i a 
altor persoane; 
    b) solicitarea de expertize; 
    c) folosirea înscrisurilor; 
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    d) efectuarea de cercet�ri la fa�a locului. 
    (2) Probele administrate vor fi coroborate �i apreciate �inându-se seama 
de for�a lor doveditoare recunoscut� de lege.” 
�i �inând seama de prevederile art. 54 alin.(1) �i art. 55 din SEC�IUNEA a 3-a 
Verificarea înscrisurilor �i cercetarea la fa�a locului din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�: 
„ART. 54 Prezentarea de înscrisuri 
    (1) În vederea stabilirii st�rii de fapt fiscale, contribuabilul are obliga�ia 
s� pun� la dispozi�ia organului fiscal registre, eviden�e, documente de 
afaceri �i orice alte înscrisuri. Organul fiscal are dreptul de a solicita �i 
altor persoane înscrisuri, dac� starea de fapt fiscal� nu a fost clarificat� pe 
baza înscrisurilor puse la dispozi�ie de c�tre contribuabil. 
    ART. 55 Cercetarea la fa�a locului 
    (1) În condi�iile legii, organul fiscal poate efectua o cercetare la fa�a 
locului, întocmind în acest sens proces-verbal. 
    (2) Contribuabilii au obliga�ia s� permit� func�ionarilor împuternici�i de 
organul fiscal pentru a efectua o cercetare la fa�a locului, precum �i 
exper�ilor folosi�i pentru aceast� ac�iune intrarea acestora pe terenuri, în 
înc�peri �i în orice alte incinte, în m�sura în care acest lucru este necesar 
pentru a face constat�ri în interes fiscal.” 
                      Astfel fa�� de aceast� situa�ie, art. 66 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, prevede: 
„ART. 66 Estimarea bazei de impunere 
    (1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de impunere, 
acesta trebuie s� o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate 
datele �i documentele care au relevan�� pentru estimare. Estimarea const� 
în identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei de 
fapt fiscale. 
    (2) În situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept��ite s� 
estimeze baza de impunere, acestea vor avea în vedere pre�ul de pia�� al 
tranzac�iei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.” 
               Conform pct. 65.1 �i pct. 65.2 din HOT�RÂREA GUVERNUL 
ROMÂNIEI Nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, se precizeaz�: 
„65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt: 
    a) contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu 
permit stabilirea corect� a bazei de impunere; 
    b) contribuabilul refuz� s� colaboreze la stabilirea st�rii de fapt fiscale, 
inclusiv situa�iile în care contribuabilul obstruc�ioneaz� sau refuz� 
ac�iunea de inspec�ie fiscal�; 
    c) contribuabilul nu conduce eviden�a contabil� sau fiscal�; 
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    d) când au disp�rut eviden�ele contabile �i fiscale sau actele justificative 
privind opera�iunile produc�toare de venituri �i contribuabilul nu �i-a 
îndeplinit obliga�ia de refacere a acestora. 
    65.2. Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai 
apropiate situa�iei de fapt fiscale, luând în considerare pre�ul de pia�� al 
tranzac�iei sau al bunului impozabil, precum �i informa�ii �i documente 
existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru 
impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal va avea în vedere datele �i 
informa�iile de�inute de acesta despre contribuabilii cu activit��i similare.” 
                 Având în vedere c� în actul de control atacat, organele de control nu 
au f�cut aplica�iunea prevederilor legale aplicabile în spe��, Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ... / 2006, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, va fi desfiin�at� par�ial pentru 
suma de ... lei – impozit pe veniturile microîntreprinderilor, ... lei – major�ri de 
întârziere aferente impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (referitor la baza 
de impozitare de ... lei), în conformitate cu art. 186 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, unde se 
precizeaz�: 
„ART. 186 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

III.2. Referitor la cap�tul de cerere privind taxa pe valoarea ad�ugat�: 
 
                        III.2.1.  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... 
lei �i accesoriile aferente (pentru baza de impozitare de ... lei), Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� organele 
fiscale au calculat în mod corect taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
avansurilor încasate prin aplicarea cotei de 19 % asupra avansurilor. 

 
               În fapt, SC X SRL  a încasat avansuri de la SC T SRL ... în baza 
contractului de prest�ri servicii nr. ... / ...2005 având ca obiect dezmembrarea, 
debitarea, manipularea, sortarea fierului vechi preg�tit, efectuarea cur��eniei în 
locurile în care a efectuat dezmembrarea, asigurarea pazei �i servicii de 
cânt�rire, pentru care avea obliga�ia de a întocmi facturi, de a calcula, �i colecta 
TVA, în momentul încas�rii.  
              În urma verific�rii s-a constatat c� nu toate avansurile încasate au fost 
facturate, rezultând o diferen�� de avans în sum� de ... lei r�mas nefacturat, 
organul de inspec�ie fiscal� aplicând cota de 19% colectat TVA în sum� de ... 
lei. 
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              Organul de inspec�ie fiscal� a considerat baz� de impozitare tot 
avansul, colectând TVA la suma încasat�, majorând astfel TVA colectat, cu 
toate c� TVA-ul a fost inclus în suma achitat� �i nicidecum s� fie ad�ugat� sau 
calculat� la aceasta.  
               HOT�RÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitor la  CAP. 8 - 
Cotele de tax� pe valoarea ad�ugat�, ART. 140 - Cota standard �i cota redus�, 
din Codul fiscal, prevede: 
„Norme metodologice: 
    24. (1) Taxa pe valoarea ad�ugat� se determin� prin aplicarea cotei 
standard sau a cotei reduse asupra bazei de impozitare determinate 
potrivit legii. 
    (2) Se aplic� procedeul sutei m�rite pentru determinarea sumei taxei pe 
valoarea ad�ugat�, respectiv 19 x 100/119 în cazul cotei standard �i 9 x 
100/109 în cazul cotei reduse, atunci când pre�ul de vânzare include �i taxa 
pe valoarea ad�ugat�.” 
               Prin contesta�ie petenta recunoa�te c� SC X SRL  nu a întocmit 
facturile la data încas�rii avansului �i implicit nu a colectat TVA în acel moment 
conform prevederilor legale. 
               Prin referatul nr. ... / ...2005  al Activit��ii de Control Financiar Fiscal, 
cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� se men�ioneaz� faptul c�: 
„   Organul de control a stabilit obliga�ie suplimentar� la tva pentru c� s-au 
încasat avansuri f�r� a se întocmi facturi fiscale �i f�r� a colecta tva , �i a aplicat 
eronat cota de 19% în loc de cota mic�orat� de 15,966%.   
    Referitor la tva stabilit suplimentar ne men�inem punctul de vedere înscris în 
Raportul de inspec�ie fiscal�, organul de control întocmind anexa nr.1 unde s-a 
pastrat baza de impozitare la care s-a aplicat cota mic�orat�, tva stabilit 
suplimentar fiind în sum� de ... lei ron în loc de ... lei ron (RIF), iar accesoriile 
aferente în sum� de ... lei ron dob/maj �i … lei ron penalit��i (anexa 1A)  în loc 
de … lei ron dob/maj �i … lei lei ron penalit��i(RIF).”  
                În consecin�� pentru avansul în sum� ... lei r�mas nefacturat, organul 
de inspec�ie fiscal� trebuia s� aplice procedeul sutei m�rite pentru determinarea 
sumei taxei pe valoarea ad�ugat�, respectiv 19 x 100/119 de 15,966% (�i nu 
cota de 19 % ), rezultând o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei (fa�� de 
... lei). 
                Întrucât din anexa la referatul cu propunerile de solu�ionare nu reiese 
clar refacerea calculului de accesorii aferent taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
suma de ... lei, calculul fiind pe cumulat, urmeaz� a se desfiin�a par�ial Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ... / 2006, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, pentru cap�tul de cerere referitor 
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la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i accesoriile aferente (referitor la 
baza de impozitare de ... lei), în conformitate cu art. 186 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, unde se 
precizeaz�: 
„ART. 186 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
 
                        III.2.2.  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... 
lei �i accesoriile aferente (pentru baza de impozitare de ... lei), Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor este investit s� se pronun�e dac� petenta 
beneficiaz� pentru avansul de ... lei men�ionat în contractul nr. ... / ...2005 
încheiat între SC X SRL  �i SC T SRL de prevederile intr� în categoria 
bunurilor pentru care se aplic� prevederile simplificate care impun 
„taxarea invers�". 
 
               În fapt organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� prin  contractul nr. ... 
/ ...2005 încheiat între SC X SRL  �i S.C. T S.R.L. ..., având ca obiect vânzarea-
cump�rarea de material feros, SC X SRL  a încasat suma de ... lei în data de 
...2005 de la S.C. T S.R.L. ....  
               Suma de ... lei – conform extrasului de cont din data de 29 iulie 2005 
de la Banca ... - figureaz� înregistrat� în ct.419 – clien�i creditori,  fiind 
înregistrat în luna septembrie 2005.  
              Organele de control au constatat c� SC X SRL  nu a întocmit facturi 
fiscale sau alte documente prin care s� ateste faptul c� a livrat marf� conform 
contractului sus – amintit c�tre S.C. T S.R.L. ..., astfel c� organul de inspec�ie 
fiscal� a apreciat c� pentru suma de ... lei, care figureaz� în ct.419–avansuri, 
agentul economic trebuia s� colecteze tva în sum� de ... lei, conform art. 134 
alin.(5) lit.b) din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003, republicat�, privind 
Codul fiscal. 
              În drept, art. 134 alin. (5) lit. b) din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 
2003, republicat�, privind Codul fiscal, prevede: 
„(5) Exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� este anticipat� faptului 
generator �i intervine: 
    b) la data încas�rii avansului, în cazul în care se încaseaz� avansuri 
înaintea livr�rii de bunuri sau a prest�rii de servicii. Se excepteaz� de la 
aceast� prevedere avansurile încasate pentru plata importurilor �i a 
drepturilor vamale stabilite, potrivit legii, �i orice avansuri încasate pentru 
opera�iuni scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� sau care nu sunt în sfera 
de aplicare a taxei. Prin avansuri se în�elege încasarea par�ial� sau 
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integral� a contravalorii bunurilor sau serviciilor, înaintea livr�rii, respectiv 
a prest�rii.” 
               Din raportul de inspec�ie fiscal� rezult� c� activitatea principal� a SC X 
SRL  este: 
codul CAEN 5157 – Comer� cu ridicata al de�eurilor �i resturilor  
iar la punctul de lucru  , punct de lucru declarat la Oficiul Registrului  Comer�ului 
de pe lâng� Tribunalul...– men�iunea nr. ... / ...2005; destina�ia punctului de 
lucru este: birouri �i depozit colectare �i valorificare de�euri metalice  - obiect de 
activitate autorizat prin Reg.Com. : 

• Cod CAEN 3710– Recuperarea de�eurilor �i resturilor metalice 
reciclabile,  

• Cod CAEN 3720– Recuperarea de�eurilor �i resturilor nemetalice 
reciclabile, 

• Cod CAEN 5157– Comer� cu ridicata al de�eurilor �i resturilor,   
societatea desf��urând �i activit��i de paz� imobile, servicii de cânt�rire, 
dezmembrare, debitare, manipulare �i sortare a fierului vechi; comert cu 
am�nuntul al fructelor �i legumelor proaspete – cod CAEN 5221, activitate de 
organizare de târg auto – cod CAEN  7487 – alte activit��i de servicii prestate în 
principal întreprinderilor. 
               În Contractul nr. ... / ...2005 încheiat între SC X SRL , în calitate de 
vânz�tor, �i S.C. T S.R.L. ..., în calitate de cump�r�tor, la cap. II Obiectul 
Contractului art. 2.1. precizeaz� c�: 
„Obiectul contractului îl constituie vânzarea - cump�rarea de material feros, 
conform Standard roman ..., categoria ... (grosime >=6mm, <=cu 
1,5x0,5x0,5m).”, 
               La cap. IV „Pre�ul”, se precizeaz� :  
„Art.4.1. Pre�ul este de ... USD/ tona plus TVA, pentru marfa livrat� auto, la 
Depozitul Cump�r�torului în ... ..., care respect� calitatea men�ionat� în Capitolul 
II, Art.2.1. 
              Pre�ul men�ionat anterior urmeaz� a fi negociate periodic în func�ie de 
evolu�ia pie�ei �i va fi stabilit prin acte adi�onale. 
Art.4.2. Din pre�ul stipulat in Art.4.1., pentru cantitatea de material feros 
având calitatea Standard roman ..., categoria ... (grosime >= 6 mm, <=cu 1,5 x 
0,5 x 0,5 m), se vor deduce : 

• ... USD/ ton� pentru fier vechi nepreg�tit ; 
• … USD/ ton� pentru semipregatit ; 
• Buc��ile de font� mai mari de … de kg se refuz� la plat�. 
• Fonta nepreg�tit� se refuz� la plat�. 

Art.4.3. Cump�r�torul achit� pre�ul urm�torul mod: 
• Va achita în avans suma de ... RON (... lei) 
• Dup� epuizarea avansului prin livr�ri în termen de 1 zi lucr�toare.de la 

data livr�rii…  
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Art. 4.4. Pentru sumele pl�tite în avans Vânz�torul emite factur� fiscal� unde se 
va men�iona : „avans conform contractului de vânzare - cump�rare nr. ... / 
...2005.” Pe m�sura livr�rii �i recep�iei m�rfii, Vânz�torul va proceda la 
facturarea m�rfii conform actelor de recep�ie, regularizarea avansului facându-
se lunar…”, 
iar la cap. VI Condi�ii de livrare art. 6.1. se precizeaz� c� : 
„Fierul vechi va fi livrat la depozitul Cump�r�torului …” 
              În raportul de inspec�ie fiscal� nu se clarific� în ce constau materiale 
tranzac�ionate conform contractului de vânzare–cump�rare, respectiv dac� 
materialul feros, conform Standard roman ..., categoria ..., este material feros 
de natura de�eurilor sau alt material feroase care nu este de natura de�eurilor. 
              În drept, în conformitate cu prevederile art. 160^1 alin.(1-2) lit.a) din 
LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003, republicat�, privind Codul fiscal, se 
arat� :  
“ M�suri de simplificare 
  ART. 160^1  - (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin. (2) 
au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul 
articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de simplificare este 
ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat�. 
    (2) Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate sunt: 
    a) de�eurile �i resturile de metale feroase �i neferoase, precum �i 
materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum 
sunt definite de Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind 
gestionarea de�eurilor industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare;” 
               ORDONAN�A de URGEN�� a  GUVERNULUI Nr. 16 din 26 ianuarie 
2001, Republicat�, privind gestionarea de�eurilor industriale reciclabile, la 
anexele nr. 1 - 2 prevede :  
„ ANEXA 1 GRUPE de de�euri industriale reciclabile 
    De�euri metalice feroase 
    De�euri metalice neferoase 
    De�euri de hârtii-cartoane 
    De�euri de sticl� (sp�rturi de sticl�) 
    De�euri de mase plastice 
    De�euri de cauciuc (anvelope uzate, camere de aer �i articole din 
cauciuc uzate) 
    De�euri textile 
ANEXA 2 DEFINIREA termenilor specifici 
    De�eu - orice substan�� sau orice produs din categoriile prev�zute în 
anexa nr. 1, pe care de�in�torul nu îl mai utilizeaz� sau pe care are inten�ia 
ori obliga�ia s� nu îl mai utilizeze. 
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    Colectare - strângerea, sortarea �i/sau regruparea (depozitarea 
temporar�) a de�eurilor în vederea transport�rii lor spre valorificare 
    Valorificare - orice opera�iune de dezmembrare, sortare, reciclare, t�iere, 
m�run�ire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alt� 
opera�iune care determin� schimbarea naturii sau a compozi�iei, efectuat� 
asupra unui de�eu industrial prin procedee industriale, în vederea 
reutiliz�rii 
    De�in�tor - persoan� fizic� sau juridic� ce de�ine la un moment dat, sub 
orice form�, de�euri industriale reciclabile 
    Gestionare - colectarea, trans..., valorificarea �i eliminarea de�eurilor, 
inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dup� închiderea acestora 
    Reciclare - opera�iunea de reprelucrare într-un proces de produc�ie a 
de�eurilor industriale pentru a fi reutilizate în scopul ini�ial sau pentru alte 
scopuri. ” 
              De asemenea ORDINUL MINISTERULUI INDUSTRIEI �I 
RESURSELOR �i a MINISTERULUI ADMINISTRA�IEI PUBLICE Nr. 265/503 
din 20 august 2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, 
prelungire, suspendare sau anulare a autoriza�iei de colectare a de�eurilor 
industriale reciclabile de la persoane fizice �i a Normelor privind procedura de 
acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autoriza�iei de valorificare a 
de�eurilor industriale reciclabile, publicat în Monitorul Oficial NR. 566 din 11 
septembrie 2001, la pct. 1 din ANEXA 2 la anexa nr.II se precizeaz�: 
„ ANEXA 2 la anexa nr. II - CONDI�II MINIME pentru autorizarea agen�ilor 
economici care desf��oar� activit��i de valorificare a de�eurilor metalice 
feroase 
1. Prin de�euri metalice feroase se în�elege de�eurile �i resturile de font� 
�i o�el nealiate �i aliate, o�eluri inoxidabile, �in� uzat�, zguri, coji, tunder, 
cenu�i �i reziduuri care con�in fier sau compu�i ai acestuia, provenite din 
activit��i de produc�ie, între�inere �i repara�ii, din cas�ri �i dezafect�ri, din 
epave �i nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate �i altele similare.” 
coroborate prin ORDINUL MINISTERULUI ECONOMIEI �I COMER�ULUI �i a 
MINISTERULUI ADMINISTRA�IEI PUBLICE Nr. 786 / 440 din 19 noiembrie 
2004 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei �i resurselor �i al 
ministrului administra�iei publice nr. 265/503/2001, la art. 1 prevede: 
„ART. 1 Ordinul ministrului industriei �i resurselor �i al ministrului 
administra�iei publice nr. 265/503/2001 pentru aprobarea Normelor privind 
procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autoriza�iei 
de colectare a de�eurilor industriale reciclabile de la persoane fizice �i a 
Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau 
anulare a autoriza�iei de valorificare a de�eurilor industriale reciclabile, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 
septembrie 2001, se modific� dup� cum urmeaz�: 
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    1. Partea introductiv� a anexei nr. 3 la anexa nr. II va avea urm�torul 
cuprins: 
    "Prin de�euri metalice neferoase se în�elege de�eurile �i resturile de/din 
metale neferoase comune, aliajele �i/sau compu�ii metalici ai acestora 
(cenu�i, reziduuri, zguri, drojdii, �lamuri, metalo-ceramice)."” 
 
              Mai mult în raportul de inspec�ie fiscal� nu se face referire la aspectul 
dac� societatea a de�inut, Autoriza�ie  de valorificare a de�eurilor, eliberat� în 
baza ORDONAN�EI de URGEN�� a  GUVERNULUI Nr. 16 din 26 ianuarie 
2001, Republicat�, privind gestionarea de�eurilor industriale reciclabile, care la 
art. 8 alin. (1) arat� : 
„ ART. 8 (1) Agen�ii economici specializa�i defini�i la art. 7 alin. (4), precum 
�i de�in�torii de de�euri industriale defini�i la art. 5, care realizeaz� 
opera�iuni de valorificare a de�eurilor industriale reciclabile, în sensul 
definit prin prezenta ordonan�� de urgen��, pot desf��ura aceast� 
activitate numai pe baz� de autoriza�ie de valorificare emis� de Comisia 
Na�ional� pentru Reciclarea Materialelor, aflat� în subordinea Ministerului 
Industriei �i Resurselor.” 
precum  �i Autoriza�ia din punct de vedere al protec�iei mediului, prev�zut� de 
art. 8 alin. (3) din acela�i act normativ : 
„ (3) Autorizarea din punct de vedere al protec�iei mediului a activit��ilor 
prin care se realizeaz� opera�iunile de valorificare a de�eurilor industriale 
reciclabile se face de c�tre autorit��ile teritoriale pentru protec�ia mediului, 
în conformitate cu legisla�ia de mediu în vigoare.” 
               De asemenea în raportul de inspec�ie fiscal� nu se precizeaz� clar ce 
reprezint� avansul în sum� de ... lei, din extrasul de cont din data de 29 iulie 
2005 de la Banca ..., unde se men�ioneaz� la rubrica descriere : «... .../ T S.R.L. 
CV MF ...», neanexându-se o copie dup� documentul cu care SC T SRL ... a 
efectuat plata, din care s� reias� clar ce reprezint� suma de ... lei. 
 
               În consecin��, fa�� de cele ar�tate mai sus, organul de solu�ionare nu 
se poate pronun�a asupra faptului dac� în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 
160^1 alin.(1-2) lit.a) din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003, republicat�, 
privind Codul fiscal, coroborate cu  prevederile HOT�RÂRII GUVERNULUI Nr. 
84 din  3 februarie 2005 pentru modificarea �i completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, publicat� în Monitorul Oficial nr. 147 din 18 
februarie 2005, care la pct. 12 se precizeaz� : 
„12. Dup� punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu 
urm�torul cuprins:... 
 (7) În cazul avansurilor încasate dup� data de 1 ianuarie 2005 pentru 
livr�rile de bunuri prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, facturile 
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fiscale emise de c�tre furnizori se întocmesc ca �i pentru orice alt� 
opera�iune taxabil�, având în plus men�iunea "taxare invers�". Taxa pe 
valoarea ad�ugat� se aplic� asupra sumei încasate în avans �i se înscrie 
în factura fiscal�, f�r� s� fie achitat� de beneficiar. Totalul de plat� al 
facturii fiscale de avans va fi mai mare decât avansul încasat cu suma 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferente. Pentru valoarea avansului, f�r� taxa 
pe valoarea ad�ugat�, furnizorii vor efectua înregistr�rile contabile 
obi�nuite pentru aceast� opera�iune, iar pentru suma taxei pe valoarea 
ad�ugat� vor înregistra contabil 4426 = 4427. Factura fiscal� se 
înregistreaz� atât în jurnalul de vânz�ri, cât �i în jurnalul de cump�r�ri, 
sumele fiind preluate corespunz�tor în decontul de tax� pe valoarea 
ad�ugat�.  
Exemplu: avans încasat pentru o livrare de teren în sum� de 100 milioane 
lei. Factura fiscal� se emite în termenul prev�zut de lege pentru suma de 
100 milioane lei plus T.V.A. 19%, respectiv 19 milioane lei. Suma de 19 
milioane lei, reprezentând T.V.A., nu a fost încasat� de la beneficiar, dar se 
factureaz� acestuia. 
…(12) În situa�ia în care organele fiscale competente, cu ocazia 
verific�rilor efectuate, constat� c� pentru bunurile prev�zute la art. 160^1 
alin. (2) din Codul fiscal nu au fost aplicate m�surile de simplificare 
prev�zute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin 
contul de furnizori, efectuarea înregistr�rii contabile 4426 = 4427 �i 
înregistrarea în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� întocmit la finele 
perioadei fiscale în care controlul a fost finalizat, la rândurile de 
regulariz�ri. În situa�ia în care beneficiarii sunt persoane impozabile mixte, 
iar bunurile achizi�ionate sunt destinate realiz�rii atât de opera�iuni cu 
drept de deducere, cât �i f�r� drept de deducere, suma taxei pe valoarea 
ad�ugat� deductibil� se va determina pe baza pro rata de la data efectu�rii 
achizi�iei bunurilor supuse tax�rii inverse �i se va înscrie în rândul de 
regulariz�ri...” 
                Întrucât din raportul de inspec�ie fiscal� �i din documentele anexate la 
dosarul cauzei nu reiese clar ce reprezint� avansul în sum� de ... lei achitat de 
SC T SRL ... �i dac� materialul feros ce face obiectul contractului nr. ... / ...2005 
încheiat între SC X SRL   , �i S.C. T S.R.L. ..., intr� în categoria bunurilor pentru 
care se aplic� prevederile simplificate care impun „taxarea invers�", a�a cum 
reiese din prevederile art. 160^1 alin.(1-2) lit.a) din LEGEA Nr. 571 din 22 
decembrie 2003, republicat�, privind Codul fiscal, coroborate cu  prevederile 
HOT�RÂRII GUVERNULUI Nr. 84 din  3 februarie 2005 pentru modificarea �i 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, publicat� în 
Monitorul Oficial nr. 147 din 18 februarie 2005, urmeaz� a se desfiin�a par�ial 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
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inspec�ia fiscal� nr. ... / 2006, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, pentru cap�tul de cerere 
referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i accesoriile 
aferente (referitor la baza de impozitare de ... lei), în conformitate cu art. 186 
din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicat�, unde se precizeaz�: 
 
„ART. 186 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
 
                      III.2.3.  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei 
�i accesoriile aferente, (privind baza de impozitare de ... lei), Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� petenta 
beneficiaz� pentru avansurile în suma de ... lei de prevederile pentru care 
se aplic� prevederile simplificate care impun „taxarea invers�". 
 
             În fapt, organele de control, din documentele prezentate au constatat 
faptul c� agentul economic are un contract de asociere încheiat cu S.C. L S.R.L. 
... pe care ini�ial l-a considerat contract comercial înregistrând avansurile primite 
în perioada mai 2004 - octombrie 2004 în contul 419 «clien�i - creditori» .  
               În luna noiembrie 2004 toate avansurile primite au fost stornate �i  
înregistrate în contul 458  «decont�ri din opera�ii în participa�ie» (conform 
registrului jurnal pe luna noiembrie 2005 – pozi�ia nr.17).  
              Din verificarea efectuat�, organele de control au constatat faptul c� SC 
X SRL  a încasat sume de bani în perioada iunie 2004 – decembrie 2005 de la 
S.C. L S.R.L. ..., a întocmit facturi pentru servicii, procesare fier vechi, de�euri 
fier, nu a întocmit deconturi de venituri �i cheltuieli între co-participan�i, nu a 
efectuat repartiz�ri din profitul net conform contractului; urmare a acestor 
constat�ri, organul de inspec�ie fiscal� a apreciat c� rela�ia dintre SC X SRL  �i 
S.C. L S.R.L. ... nu este o rela�ie de asociere în participa�ie, ci contractul 
încheiat între p�r�i este unul comercial. 
              Astfel organele de control au stabilit c� petenta avea obliga�ia s� 
calculeze taxa pe valoarea adaugat� aferent� avansurilor încasate, conform art. 
134 alin.(5) lit.b) « exigibilitatea TVA este anticipat� faptului generator �i 
intervine la data încas�rii avansului, în cazul în care se încaseaza avansuri 
înaintea livr�rii de bunuri sau a prest�rii de servicii », calculând o tax� pe 
valoarea adaugat� suplimentar în valoare de ... lei pentru sumele încasate de la 
S.C. L S.R.L. .... 
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              În drept, în ceea ce prive�te natura juridic� a contractului încheiat de 
petent�,  potrivit art. 251 din Codul comercial se arat� : 
„CAP. 2 DESPRE ASOCIA�IUNI  
SEC�IUNEA I  Despre asociatiunea în participa�iune 
    ART. 251 Asociatiunea în participa�iune are loc atunci când un 
comerciant sau o societate comercial� acord� uneia sau mai multor 
persoane ori societ��i o participa�iune în beneficiile �i pierderile uneia sau 
mai multor opera�iuni, sau chiar asupra întregului comer�.” 
              În conformitate cu art. 1513 din Codul civil, se prevede : 
„ART. 1513 Este nul contractul prin care un asociat î�i stipuleaz� 
totalitatea câ�tigurilor. 
    Asemenea, nul� este conven�ia prin care s-a stipulat ca unul sau mai 
multi asocia�i sa fie scuti�i de a participa la pierdere.” 
              Referitor la natura contractului de asociere în participa�iune, potrivit 
dispozi�iilor art.251 Cod Comercial, asocia�ia în participa�iune are natura  
improprie a unei societ��i  în care o persoan� particip� la afacerile comerciale 
ale alteia pentru a împ�r�i  cu ea  beneficiile �i  pierderile. 
              În privin�a asocierii în participa�iune, care  se concretizeaz� în 
contractul de asociere în participa�iune, nici o dispozi�ie legal� nu impune 
imp�r�irea beneficiilor în mod egal sau  participarea la pierderi în mod egal, 
întrucât s-ar înc�lca libertatea de voin�� a p�r�ilor �i s-ar nesocoti caracterul 
dispozitiv al normelor care reglementeaz� aceast� form� contractual�. De 
asemenea sunt interzise a�a numitele clauze leonine, care-i favorizeaz� pe unii 
asocia�i în detrimentul celorlal�i, întrucât s-ar înc�lca un alt 
principiu fundamental, privind legalitatea p�r�ilor în tratarea unei afaceri 
comerciale. 
              Din cele precizate în actul de control �i din cele anexate la dosarul 
contesta�iei nu a rezultat modul cum au fost derulate opera�iunile în baza 
contractului, modul cum s-a desf��urat activitate economic� comun� cu 
participare la beneficiile �i pierderile opera�iunii respective. 
              A�adar, nu rezult� dac� natura contractului încheiat este aceea a unui 
contract comercial, întrucât în m�sura în care s-ar fi desf��urat activitate în 
comun, asocia�ii urmau s� �in� eviden�a contabil� distinct� a opera�iunilor 
asocierii, iar lunar s� transmit� un decont cuprinzând "cheltuielile �i veniturile 
înregistrate în func�ie de natura lor" determinate de opera�iunile asocierii, ori 
petenta nu a f�cut aceste dovezi. 
                În conformitate cu ORDINUL MINISTERULUI FINAN�ELOR 
PUBLICE Nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglement�rilor 
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, care prevede : 
„4.88. - Contabilitatea decont�rilor între unit��ile de grup �i cu asocia�ii, 
cuprinde opera�iile care se înregistreaz� reciproc �i în aceea�i perioad� de 
gestiune, atât în contabilitatea unit��ii debitoare, cât �i a celei creditoare 
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apar�inând aceluia�i grup, precum �i decont�rile între asocia�i �i unitate 
privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decont�ri cu 
asocia�ii �i, de asemenea, conturile coparticipan�ilor referitoare la 
opera�iunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participa�ie. 
…5.8. - Cheltuielile �i veniturile determinate de opera�iunile asocierilor în 
participa�ie se contabilizeaz� distinct de c�tre unul din asocia�i, conform 
prevederilor contractului de asociere. 
    La sfâr�itul perioadei de raportare, cheltuielile �i veniturile înregistrate 
pe naturi se transmit pe baz� de decont fiec�rui asociat în vederea 
înregistr�rii acestora în contabilitatea proprie. 
…45. GRUP �I ASOCIA�I 
   458. Decont�ri din opera�ii în participa�ie 
          4581. Decont�ri din opera�ii în participa�ie-pasiv 
          4582. Decont�ri din opera�ii în participa�ie-activ 
…Contul 458 "Decont�ri din opera�ii în participa�ie" 
    Cu ajutorul acestui cont se �ine eviden�a decont�rilor din opera�ii în 
participa�ie, respectiv a decont�rii cheltuielilor �i veniturilor realizate din 
opera�ii în participa�ie, precum �i a sumelor virate între coparticipan�i.” 
               În conformitate cu LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003, republicat�, 
privind Codul fiscal, art. 156 stipuleaz�: 
„ ART. 156 Eviden�a opera�iunilor impozabile �i depunerea decontului 
    (1) Persoanele impozabile, înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, au urm�toarele obliga�ii din punct de vedere al eviden�ei 
opera�iunilor impozabile: 
    a) s� �in� eviden�a contabil� potrivit legii, astfel încât s� poat� determina 
baza de impozitare �i taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� pentru livr�rile 
de bunuri �i/sau prest�rile de servicii efectuate, precum �i cea deductibil� 
aferent� achizi�iilor; 
    b) s� asigure condi�iile necesare pentru emiterea documentelor, 
prelucrarea informa�iilor �i conducerea eviden�elor prev�zute de 
reglement�rile în domeniul taxei pe valoarea ad�ugat�; 
    c) s� furnizeze organelor fiscale toate justific�rile necesare în vederea 
stabilirii opera�iunilor realizate atât la sediul principal, cât �i la subunit��i; 
    d) s� contabilizeze distinct veniturile �i cheltuielile rezultate din 
opera�iunile asocierilor în participa�iune. Drepturile �i obliga�iile legale 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� revin asociatului care contabilizeaz� 
veniturile �i cheltuielile, potrivit contractului încheiat între p�r�i. La 
sfâr�itul perioadei de raportare, veniturile �i cheltuielile, înregistrate pe 
naturi, se transmit pe baz� de decont fiec�rui asociat, în vederea 
înregistr�rii acestora în contabilitatea proprie. Sumele decontate între p�r�i 
f�r� respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea ad�ugat�, în 
cotele prev�zute de lege.” 
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               Astfel, analizarea Contractul de asociere în participa�iune nr. ... / 
...2004, pe care SC X SRL  l-a încheiat cu S.C. L S.R.L., din prisma gre�elii de 
înregistrare a avansurilor primite de SC X SRL , în contul 419 -"clienti-creditori" 
�i care ulterior au fost stornate �i înregistrate în contul 458 - "decont�ri din 
opera�ii în participa�ie", �i a aspectului c� nu au fost întocmite deconturi de 
venituri �i cheltuieli între co-participan�i, nu s-au efectuat repartiz�ri din profitul 
net conform contractului, f�r� a invoca un temei legal pentru acest aspect, nu 
poate caracteriza un contract de asociere în participa�iune, drept contract 
comercial.  
               În ceea ce prive�te obiectul contractului nr. ... / ...2004 încheiat între 
SC X SRL  �i S.C. L S.R.L. ..., la Pct. II, art. 1 se men�ioneaz�: 
 „Obiectul contractului îl constituie asocierea celor dou� societ��i în vederea 
valorific�rii, în comun, a cantit��ii de aproximativ ... tone, zgur� din Halda de 
Zgur�, proprietatea SC X SRL ” 
               Zgura este definit� ca fiind de�eu metalic neferos, conform art. l alin. l 
din ORDINUL MINISTERULUI ECONOMIEI �I COMER�ULUI �i a 
MINISTERULUI ADMINISTRA�IEI PUBLICE Nr. 786 / 440 din 19 noiembrie 
2004 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei �i resurselor �i al 
ministrului administra�iei publice nr. 265/503/2001, la art. 1 prevede : 
„ART. 1 Ordinul ministrului industriei �i resurselor �i al ministrului 
administra�iei publice nr. 265/503/2001 pentru aprobarea Normelor privind 
procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autoriza�iei 
de colectare a de�eurilor industriale reciclabile de la persoane fizice �i a 
Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau 
anulare a autoriza�iei de valorificare a de�eurilor industriale reciclabile, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 
septembrie 2001, se modific� dup� cum urmeaz� : 
    1. Partea introductiv� a anexei nr. 3 la anexa nr. II va avea urm�torul 
cuprins: 
"Prin de�euri metalice neferoase se în�elege de�eurile �i resturile de/din 
metale neferoase comune, aliajele �i/sau compu�ii metalici ai acestora 
(cenu�i, reziduuri, zguri, drojdii, �lamuri, metalo-ceramice)”.  
                  De asemenea la pct. I. 1 se men�ioneaz� c�: 
„S.C. L S.R.L.  ... este posesoare a Autoriza�iei  de valorificare a de�eurilor seria 
AV nr. ... / ... emis� de M.E.T. la data de ...2001” , 
or în raportul de inspec�ie fiscal� nu se face referire la faptul dac� SC X SRL 
de�ine Autoriza�iile prev�zute de ORDONAN�A de URGEN�� a  GUVERNULUI 
Nr. 16 din 26 ianuarie 2001, Republicat�, privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, care la art. 5 se prevede: 
„ART. 5 De�in�torii de de�euri industriale reciclabile, persoane juridice, 
sunt obliga�i s� asigure strângerea, sortarea �i depozitarea temporar� a 
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acestora, cu respectarea normelor de protec�ie a mediului �i a s�n�t��ii 
popula�iei, precum �i reintroducerea lor în circuitul productiv prin: 
    a)reutilizarea în propriile procese de produc�ie; 
    b)valorificarea, cu respectarea prevederilor art.8, �i comercializarea 
materiilor prime secundare �i, respectiv, a produselor reutilizabile ob�inute 
prin reciclare; 
    c)predarea c�tre agen�ii economici specializa�i, autoriza�i pentru 
valorificare, a de�eurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de 
provenien��.”, 
coroborat cu art. 8 alin. (1), care arat� : 
„ ART. 8 (1) Agen�ii economici specializa�i defini�i la art. 7 alin. (4), precum 
�i de�in�torii de de�euri industriale defini�i la art. 5, care realizeaz� 
opera�iuni de valorificare a de�eurilor industriale reciclabile, în sensul 
definit prin prezenta ordonan�� de urgen��, pot desf��ura aceast� 
activitate numai pe baz� de autoriza�ie de valorificare emis� de Comisia 
Na�ional� pentru Reciclarea Materialelor, aflat� în subordinea Ministerului 
Industriei �i Resurselor.” 
precum �i Autoriza�ia din punct de vedere al protec�iei mediului, prev�zut� de 
art. 8 alin. (3) din acela�i act normativ : 
„(3) Autorizarea din punct de vedere al protec�iei mediului a activit��ilor 
prin care se realizeaz� opera�iunile de valorificare a de�eurilor industriale 
reciclabile se face de c�tre autorit��ile teritoriale pentru protec�ia mediului, 
în conformitate cu legisla�ia de mediu în vigoare.” 
               De asemenea în raportul de inspec�ie fiscal� se men�ioneaz� doar 
faptul c� „SC X SRL  a încasat sume de bani în perioada iunie 2004 – 
decembrie 2005 de la S.C. L S.R.L. ..., a întocmit facturi pentru servicii, 
procesare fier vechi, de�euri fier”, f�r� a se preciza clar: 

• obiectul tranzac�iilor, respectiv dac� facturile întocmite fac obiectul  
contractului de asociere în participa�iune nr. ... / ...2004 încheiat cu S.C. L 
S.R.L. ..., conform legislatiei în vigoare, 

• sumele încasate în perioada iunie 2004 – decembrie 2005, respectiv dac� 
aceste sume au fost aferente derul�rii contractului de asociere în 
participa�iune nr. ... / ...2004, cu men�ionarea clar� a documentelor cu 
care s-au încasat aceste sume.  

                În consecin�� nu se poate verifica dac� sumele primite de SC X SRL, 
în contul 419 -"clienti-creditori" �i care ulterior au fost stornate �i înregistrate în 
contul 458 - "decont�ri din opera�ii în participa�ie", au fost efectiv virate de S.C. 
L S.R.L. ... pentru derularea contractului de asociere în participa�iune. 
                 Astfel, se re�ine faptul c� organele fiscale nu au efectuat o analiza pe 
text de lege �i pe baza de documente a opera�iunilor efectuate de societate 
pentru a stabili daca exist� o corela�ie a sumelor primite �i a bunurilor �i 
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serviciile livrate din derularea contractului de asociere în participa�iune, 
respectiv o corela�ie între sumele încasate �i bunurile facturate. 
                 În consecin��, în condi�iile în care ORDINUL MINISTERULUI  
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 507 din 20 aprilie 2005 privind aprobarea Deciziei 
Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea solu�iilor 
privind aplicarea unitar� a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i probleme de procedur� fiscal�, PUBLICAT ÎN: MONITORUL 
OFICIAL  NR. 360 din 27 aprilie 2005 la pct .II arat�: 
„II. Art. 160^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
    1. Pentru bunurile achizi�ionate de societ��ile autorizate ca valorificator 
în condi�iile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind 
gestionarea de�eurilor industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, de la persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, în scopul dezmembr�rii �i valorific�rii de�eurilor de 
metale feroase �i neferoase ob�inute, se aplic� în mod obligatoriu 
prevederile art. 160^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i pct. 65^1 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
    2. Obliga�ia aplic�rii prevederilor men�ionate la pct. 1 revine atât 
furnizorilor, cât �i beneficiarilor de astfel de bunuri.” 
�i fa�� de cele ar�tate mai sus, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a 
asupra faptului dac� în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 160^1 alin.(1-2) 
lit.a) din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003, republicat�, privind Codul 
fiscal, care stipuleaz�:  
“ M�suri de simplificare 
  ART. 160^1  - (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin. (2) 
au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul 
articol. Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de simplificare este 
ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat�. 
    (2) Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate sunt: 
    a) de�eurile �i resturile de metale feroase �i neferoase, precum �i 
materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum 
sunt definite de Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind 
gestionarea de�eurilor industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare;” 
                 De asemenea prevederile HOT�RÂRII GUVERNULUI Nr. 84 din  3 
februarie 2005 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
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Guvernului nr. 44/2004, publicat� în Monitorul Oficial nr. 147 din 18 februarie 
2005, care la cap. E. Titlul VI "Taxa pe valoarea ad�ugat�", pct. 12 precizeaz� : 
 „12. Dup� punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65^1, cu 
urm�torul cuprins:... 
(5) Avansurilor încasate pân� la data de 31 decembrie 2004 inclusiv pentru 
livr�rile de bunuri prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal li se 
aplic� regimul fiscal privind taxa pe valoarea ad�ugat�, în vigoare la data 
încas�rii avansului. Regularizarea facturilor fiscale emise pentru pl��i în 
avans se realizeaz� potrivit pct. 61. Opera�iunea de regularizare a 
avansurilor nu afecteaz� aplicarea tax�rii inverse la data factur�rii livr�rii 
bunurilor…  
 (7) În cazul avansurilor încasate dup� data de 1 ianuarie 2005 pentru 
livr�rile de bunuri prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din Codul fiscal, facturile 
fiscale emise de c�tre furnizori se întocmesc ca �i pentru orice alt� 
opera�iune taxabil�, având în plus men�iunea "taxare invers�". Taxa pe 
valoarea ad�ugat� se aplic� asupra sumei încasate în avans �i se înscrie 
în factura fiscal�, f�r� s� fie achitat� de beneficiar. Totalul de plat� al 
facturii fiscale de avans va fi mai mare decât avansul încasat cu suma 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferente. Pentru valoarea avansului, f�r� taxa 
pe valoarea ad�ugat�, furnizorii vor efectua înregistr�rile contabile 
obi�nuite pentru aceast� opera�iune, iar pentru suma taxei pe valoarea 
ad�ugat� vor înregistra contabil 4426 = 4427. Factura fiscal� se 
înregistreaz� atât în jurnalul de vânz�ri, cât �i în jurnalul de cump�r�ri, 
sumele fiind preluate corespunz�tor în decontul de tax� pe valoarea 
ad�ugat�…  
 (9) Beneficiarii vor efectua înregistr�rile contabile obi�nuite pentru o 
achizi�ie de bunuri sau pentru un avans, dup� caz, pentru valoarea 
bunurilor sau, dup� caz, a avansului, f�r� taxa pe valoarea ad�ugat�, iar 
pentru suma taxei pe valoarea ad�ugat� din factura fiscal� se efectueaz� 
înregistrarea 4426 = 4427. Factura fiscal� se înregistreaz� atât în jurnalul 
de vânz�ri, cât �i în jurnalul de cump�r�ri, sumele fiind preluate 
corespunz�tor în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�… 
(12) În situa�ia în care organele fiscale competente, cu ocazia verific�rilor 
efectuate, constat� c� pentru bunurile prev�zute la art. 160^1 alin. (2) din 
Codul fiscal nu au fost aplicate m�surile de simplificare prev�zute de lege, 
vor obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de 
furnizori, efectuarea înregistr�rii contabile 4426 = 4427 �i înregistrarea în 
decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� întocmit la finele perioadei fiscale 
în care controlul a fost finalizat, la rândurile de regulariz�ri. În situa�ia în 
care beneficiarii sunt persoane impozabile mixte, iar bunurile achizi�ionate 
sunt destinate realiz�rii atât de opera�iuni cu drept de deducere, cât �i f�r� 
drept de deducere, suma taxei pe valoarea ad�ugat� deductibil� se va 
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determina pe baza pro rata de la data efectu�rii achizi�iei bunurilor supuse 
tax�rii inverse �i se va înscrie în rândul de regulariz�ri...” 
                      Având în vedere cele ar�tate mai sus urmeaz� a se desfiin�a 
par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... / 2006, emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, 
pentru cap�tul de cerere referitor taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei 
�i accesoriile aferente (privind baza de impozitare de ... lei) în conformitate 
cu art. 186 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003, republicat�, unde se precizeaz�: 
„ART. 186 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
 
 
                          III.3.  Referitor la impozitul pe venituri din alte surse în 
sum� ... lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de ... lei (referitor 
la baza de impozitare de ... lei), Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este 
investit� s� se pronun�e dac�  organele de control au procedat corect 
la impozitarea sumei de ... lei existent� în soldul contului 461. 
  
                În fapt, organele de control au constatat faptul c� în luna decembrie 
2005, în eviden�a contabil� a petentei figureaz� suma de ... lei în contul 461 
“Debitori diver�i“, societatea neputând justifica ce reprezint� sumele de bani 
ridicate în cursul anului 2005 din societate, care nu au fost decontate pân� la 
data contolului. 
                 Organele de control au invocat prevederile LEGII Nr. 571 din 22 
decembrie 2003, republicat�, privind Codul fiscal, art.78 alin.(2) : 
„ART. 78  Definirea veniturilor din alte surse 
    (2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind 
impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finan�elor Publice, altele 
decât veniturile care sunt neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.” 
�i potrivit art. 79 alin.(1-3) : 
„    ART. 79   Calculul impozitului �i termenul de plat� 
    (1) Impozitul pe venit se calculeaz� prin re�inere la surs� la momentul 
pl��ii veniturilor de c�tre pl�titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 
16% asupra venitului brut. 
    (2) Impozitul calculat �i re�inut reprezint� impozit final. 
    (3) Impozitul astfel re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 
25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost re�inut.” 
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                Organele de control, în baza art. 66 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, au estimat baza de 
impunere prin identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate 
situa�iei de fapt fiscale, asimilând sumele de bani ridicate în cursul anului 2005, 
cu venituri din alte surse conform art. 83 din LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 
2003, republicat�, privind Codul fiscal, care arat�:  
„ART. 83 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i art.84 alin.(4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
    (2) Dispozi�iile alin.(1) sunt aplicabile �i în cazurile în care impozitele, 
taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat 
sunt scutite la plat� conform reglement�rilor legale, precum �i în cazul 
unei ramburs�ri de tax� pe valoarea ad�ugat�.” 
              S-a stabilit c� suma de ... lei reprezint� venituri din alte surse pentru 
care nu s-a constituit �i nu s-a declarat la organul fiscal teritorial impozitul pe 
venituri din alte surse în procent de 16 % în sum� de ... lei (...x 16 % = ... lei).  
              Pentru impozitul pe veniturile din alte surse suplimentar, nedeclarat la 
organul fiscal teritorial în sum� de ... lei, s-au calculat, pân� la data de ...2006, 
major�ri în sum� de ... lei, conform art.115 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, care prevede: 
„ART. 115 Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i 
de întârziere. ” 
 
                În drept, referitor la contul 461 "Debitori diver�i" prin ORDINUL 
MINISTERULUI FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele 
europene, se prevede : 
„Contul 461 "Debitori diver�i" este un cont de activ. 
    În debitul contului 461 "Debitori diver�i" se înregistreaz�: 
    - valoarea bunurilor �i a produc�iei în curs de execu�ie, constatate lips� 
sau deteriorate, imputate ter�ilor (758, 4427); 
    - valoarea titlurilor de plasament cedate (764, 502 la 508); 
    - pre�ul de vânzare al imobiliz�rilor cedate (758, 4427); 
    - valoarea debitelor reactivate (754); 
    - suma împrumuturilor ob�inute la valoarea de rambursare a 
obliga�iunilor emise (161); 
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    - dividende de încasat aferente titlurilor de plasament sau a celor 
imobilizate (762, 761); 
    - valoarea desp�gubirilor �i a penalit��ilor datorate de ter�i (758); 
    - sumele datorate de ter�i pentru concesiuni, loca�ii de gestiune, licen�e, 
brevete �i alte drepturi similare (706); 
    - diferen�ele favorabile de curs valutar rezultate în urma raport�rii 
crean�elor la cursul de la închiderea exerci�iului financiar (765); 
    - dobânzile datorate de c�tre debitorii diver�i (766). 
    În creditul contului 461 "Debitori diver�i" se înregistreaz�: 
    - valoarea sconturilor acordate debitorilor (667); 
    - valoarea debitelor încasate (512, 531); 
    - valoarea debitelor sc�zute din eviden�� (654); 
    - diferen�ele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor încasate sau 
la sfâr�itul exerci�iului (665). 
    Soldul contului reprezint� sumele datorate unit��ii, de c�tre debitori.” 
 
              Având în vedere cele ar�tate mai sus, prin raportul de inspec�ie fiscal� 
nu se face o analiz� a soldului contului contabil, astfel încât s� rezulte dac� 
acesta reflect� înregistrarea cronologic� �i sistematic� a unor opera�iuni 
patrimoniale ale agentului economic �i s� corespund� func�iunii stabilite 
în planul de conturi, consemnate în documente justificative, întocmite 
potrivit legii, f�r� a se preciza clar: 

• beneficiarii sumelor din contul 461 "Debitori diver�i", conform 
documentelor justificative, întocmite potrivit legii ; 

• natura �i destina�ia sumelor din contul 461 "Debitori diver�i", conform 
documentelor justificative, întocmite potrivit legii ; 

 
                 În drept, referitor la modalit��ile de stabilire a bazei impozabile �i la 
îndatoririle organului de control, facem urm�toarele preciz�ri: 
                 Conform prevederilor CAP. 2  Principii generale de conduit� în 
administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, art. 5 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, se arat�:  
"ART. 3 Aplicarea unitar� a legisla�iei 
    Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile legisla�iei fiscale 
pe teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat." 
                 De asemenea, conform art. 6 �i art. 7, alin. (2) din acela�i act normativ 
se precizeaz� : 
„ART. 6 Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte 
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solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor 
împrejur�rilor edificatoare în cauz�.” 
ART. 7 Rolul activ 
…(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de 
fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare 
pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza 
efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate 
circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz. 
 
                 Conform prevederilor SEC�IUNII a 6-a  Sarcina probei, art. 62 �i 
art.63 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003, republicat�: 
 
„ART. 62  For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor 
contabile 
    Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i 
alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei 
de impunere. 
    ART. 63 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 
baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� 
de probe sau constat�ri proprii.” 
 
 
              Având în vedere cele ar�tate, organul de solu�ionare nu este în m�sur� 
s� emit� o solu�ie concludent� �i real�, în ceea ce prive�te sumele din contul 
461, astfel c� urmeaz� a se desfiin�a par�ial Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... / 2006, 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, pentru cap�tul de cerere referitor la impozitul 
pe venituri din alte surse în sum� ... lei �i major�rile de întârziere aferente în 
sum� de ... lei (referitor la baza de impozitare de ... lei), în conformitate cu art. 
186 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003, republicat�, unde se precizeaz�: 
 
„ART. 186 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
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                      Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor LEGII nr. 
571 / 2003 privind Codul Fiscal, ORDONAN�EI GUVERNULUI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se 
 

D E C I D E : 
 
                  Art.1 - Desfiin�area par�ial� a Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ... / 
2006, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara–Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr.... / 2006, pentru urm�toarele cap�tete de cerere : 

• impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 
sum� de ... lei, major�ri de întârziere aferente în 
sum� de ... lei (referitor la baza de impozitare de 
... lei); 

• taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i 
accesoriile aferente (referitor la baza de 
impozitare de ... lei); 

• taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i  
accesoriile aferente ( pentru baza de impozitare 
de ... lei ); 

• taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i 
accesoriile aferente, (privind baza de impozitare 
de ... lei); 

• impozitul pe venituri din alte surse în sum� de ... 
lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de 
... lei referitor la baza de impozitare de ... lei. 

 
urmând s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare, va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


