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DECIZIA NR.81 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
             
 
             
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL.  
          
         Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr. 
…/...2007, emis� de Direc�ia general� a finan�elor publice a judetului 
Hunedoara - Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, a sumei de … lei, 
reprezentând: 
       -   ... lei - impozit profit suplimentar  
       -      ... lei - accesorii aferente 
       -   ... lei - TVA suplimentar  
       -   ... lei - accesorii aferente 
    
         Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 �i 
art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
        I. Prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare 
solicit� reexaminarea Deciziei de impunere nr…/...2007 �i a 
Deciziei de nemodificare a bazei nr…/...2007, înso�ite de raportul 
de inspec�ie fiscal� încheiat la ...2007, sus�inând faptul c�, 
anumite capitole înregistreaz� date eronate care nu reflect� realitatea 
faptic� a activit��ii economice desf��urat� în cadrul societ��ii. 
       Astfel, cu privire la facturile pentru care s-a consemnat 
neînregistrarea în eviden�ele contabile ale unit��ii, acestea nu au 
ajuns la sediul unit��ii pentru a fi înregistrate, întrucât marfa facturat� 
�i neexpediat� a fost stornat�, iar un act inexistent nu poate fi 
înregistrat. 
      Prin raport se re�ine c� aceste facturi nu au fost înregistrate 
datorit� modului defectuos al întocmirii eviden�elor financiar-
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contabile, folosindu-se no�iunea de « a omis » înregistrarea. In 
realitate, un act inexistent nu poate fi înregistrat.  
       Chiar dac� organele de inspec�ie fiscal� se refer� la verific�ri 
încruci�ate �i ob�inerea unor informa�ii de la furnizori, interpretarea �i 
valorificarea acestora nu concord� cu realitatea. 
        Concluzionând, contestatoarea sus�ine c�, atât înc�lc�rile 
prevederilor legale la care se refer� organele de inspec�ie fiscal� cât 
�i dispozi�iile date pentru a fi executate de unitate, nu au un suport 
legal �i pe cale de consecin��, acestea nu pot fi duse la îndeplinire.    
        De asemenea, m�sura amenzii aplicat� unit��ii, este 
nelegal�, întrucât nu au fost s�vâr�ite faptele de natur� 
contraven�ional� re�inute în raport �i în procesul de verbal de 
constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor. 
 
     II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, înregistrat sub nr. 
…/...2007, care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere 
nr…/...2007, organele de control ale DGFP a jude�ului Hunedoara 
- Activitatea de inspec�ie fiscal�, urmare verific�rii efectuate, au 
consemnat urm�toarele: 
             Cu privire la impozitul pe profit 
        In perioada verificat� ianuarie 2003 – septembrie 2006, agentul 
economic s-a încadrat în categoria pl�titorilor de impozit pe profit. 
         In anul 2003, agentul economic nu a desf��urat activitate, nu a 
avut angaja�i, nu a înregistrat venituri, astfel c�, nu s-au îndeplinit 
cele patru condi�ii prev�zute la art.1 din Legea nr.111/2003 pentru 
aprobarea OG nr.24/2001 privind impunerea microintreprinderilor. 
         In anul 2004, societatea comercial� a constituit eronat impozit 
pe venitul microintreprinderilor în sum� de ... lei �i declarat la organul 
fiscal.     
         In conformitate cu prevederile art.19 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspec�ie fiscal� au 
procedat la modificarea bazei de impunere pe baza documentelor 
puse la dispozi�ie de agentul economic, stabilind un profit impozabil 
în sum� de ... lei, cu un impozit pe profit aferent în sum� de ... lei �i 
accesorii aferente în sum� de ... lei. 
         La 30.09.2006, agentul economic a constituit în eviden�a 
contabil� in impozit pe profit în sum� de ... lei. 
         Din verificare a reie�it faptul c�, agentul economic nu a luat în 
calcul la stabilirea profitului impozabil, major�rile de întârziere 
eviden�iate în contul 671 în sum� de ... lei �i care reprezint� cheltuieli 
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nedeductibile conform art.19 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal. 
         Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la modificarea bazei 
de impunere pe baza documentelor puse la dispozi�ie de agentul 
economic, stabilind  un  profit  impozabil  în  sum�  de  ... lei, cu un  
impozit  pe  profit aferent  în sum� de ... lei, rezultând un impozit  pe  
profit suplimentar în  sum� de ... lei �i accesorii aferente în sum� de 
... lei. 
 
        Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� 
 
      Organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, societatea 
comercial� a efectuat opera�iuni impozabile pentru care nu a calculat 
taxa pe valoarea ad�ugat�, prin neînregistrarea în contabilitate a 
urm�toarelor documente: 

• Factura Fiscal� Nr.../24.02.2004 de vânzare emis� de SC X 
SRL din Deva c�tre SC Y SA din Târn�veni, în valoare de ... 
lei cu un TVA colectat în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../30.06.2004 de stornare emis� de SC Y 
SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare de ... 
lei din care TVA în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../08.09.2004 de aprovizionare emis� de 
SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare 
de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../08.09.2004 de aprovizionare emis� de 
SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare 
de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../23.05.2006 de aprovizionare emis� de 
SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare 
de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../31.05.2006 de stornare la 
aprovizionare emis� de SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X 
SRL din Deva, în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... 
lei. 

  
        Pentru ob�inerea de informa�ii suplimentare în leg�tur� cu rela�ia 
client-furnizor dintre SC X SRL C�lan �i SC Y SA Târn�veni, s-a 
solicitat un control încruci�at la D.G.F.P. a jude�ului Mure�. 
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        Prin procesul verbal de verificare încruci�at� nr.../...2007 
întocmit de organele de control din cadrul AFP pentru Contribuabili 
Mijlocii Mure�, s-a confirmat faptul c�, facturile în cauz� au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� a SC Y SA Târn�veni.  
        In baza documentelor puse la dispozi�ie de agentul economic �i 
a procesului verbal de verificare încruci�at�, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c�, facturile neînregistrate în contabilitate, 
reprezint� opera�iuni impozabile, conform prevederilor art.128 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal �i au stabilit o tax� pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ... lei �i accesorii 
aferente în sum� de ... lei. 
 
       III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motiva�iile contestatoarei, documentele existente la 
dosarul cauzei precum �i actele normative în vigoare în perioada 
supus� verific�rii, invocate de societatea contestatoare �i de 
organele de inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
             
       A. Cu privire la impozitul pe profit, cauza supus� solu�ion�rii  
este de a constata legalitatea stabilirii de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal� a obliga�iei bugetare cu titlu de impozit pe 
profit, în condi�iile în care SC X SRL C�lan nu îndepline�te 
condi�iile pentru a fi încadrat în categoria pl�titorilor de impozit 
pe veniturile microintreprinderilor. 
 
        In fapt, de�i la nivelul anului 2003, societatea comercial� nu 
îndepline�te condi�iile legale pentru a se încadra în categoria 
microintreprinderilor, la nivelul anului 2004, agentul economic 
constituie impozit pe venitul microintreprinderilor în sum� de ... lei, 
declarat la organul fiscal teritorial.  
        Urmare inspec�iei fiscale, s-a re�inut c�, în anul 2003 agentul 
economic nu a avut angaja�i �i nu a desf��urat activitate dup� cum 
rezult� din balan�ele de verificare întocmite la 31.12.2002 �i 
31.12.2003, soldurile de la finele anului 2002 fiind preluate �i în 
balan�a de verificare întocmit� la 31.12.2003. 
 
        In drept, actul normativ care reglementeaz� încadrarea în 
categoria microintreprinderilor este Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, conform c�reia: 
   Art.103 “Defini�ia microîntreprinderii 
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    În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoan� 
juridic� român� care îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii, 
la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
    a) are înscris� în obiectul de activitate produc�ia de bunuri 
materiale, prestarea de servicii �i/sau comer�ul; 
   b) are de la 1 pân� la 9 salaria�i inclusiv; 
  c) a realizat venituri care nu au dep��it echivalentul în lei a 
100.000 euro; 
 d) capitalul social al persoanei juridice este de�inut de persoane, 
altele decât statul, autorit��ile locale �i institu�iile publice.” 
        Prin contesta�ia formulat�, agentul economic sus�ine c�: 
“…anumite capitole înregistreaz� date eronate care nu reflect� 
realitatea faptic� a activit��ii economice desf��urat� în cadrul 
societ��ii. Astfel, cu privire la facturile pentru care s-a consemnat 
neînregistrarea în eviden�ele contabile ale unit��ii…”, nesus�inând �i 
neargumentând în niciun fel încadrarea de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal� în categoria pl�titorilor de impozit pe profit �i 
neprecizând motivele de fapt �i de drept pe care le-a avut în vedere 
când s-a declarat ca �i pl�titor de impozit pe veniturile 
microintreprinderilor. 
 
        In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
stipuleaz�: 
Art.206 “Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    …c) motivele de fapt �i de drept; 
       d) dovezile pe care se întemeiaz�;…” 
Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    …(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei …” 
 
Norme metodologice: 
    182.1. “În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a 
organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice 
probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 
In conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
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   Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii”. 
 
        Prin prisma prevederilor legale �i a celor retinute, se re�ine ca 
legal� m�sura organelor de inspec�ie fiscal� privind obligarea 
agentului economic la plata sumei de ... lei reprezentând impozit pe 
profit, SC X SRL din C�lan neîndeplinind cumulativ condi�iile 
prev�zute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru a fi 
pl�titor de impozit pe venitul microintreprinderilor, neavând încadrat 
niciun salariat la 31.12.2003. 
        Astfel, pentru acest cap�t de cerere, contesta�ia urmeaz� a fi 
respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat�. 
 
   B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, 
cauza supus� solu�ion�rii  este de a determina legalitatea 
stabilirii de c�tre organele de inspec�ie fiscal� a obliga�iei 
bugetare cu titlu de TVA pentru neînregistrarea în contabilitate a 
facturilor. 
           
        In fapt, prin Raportul de inspec�ie fiscal� din 20 iunie 2007, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, SC X SRL din C�lan 
nu a înregistrat în contabilitate facturile:  

• Factura Fiscal� Nr..../24.02.2004 de vânzare emis� de SC X 
SRL din Deva c�tre SC Y SA din Târn�veni, în valoare de ... 
lei cu un TVA colectat în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../30.06.2004 de stornare emis� de SC Y 
SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare de ... 
lei din care TVA în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../08.09.2004 de aprovizionare emis� de 
SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare 
de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../08.09.2004 de aprovizionare emis� de 
SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare 
de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 
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• Factura Fiscal� Nr.../23.05.2006 de aprovizionare emis� de 
SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, în valoare 
de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 

• Factura Fiscal� Nr.../31.05.2006 de stornare la 
aprovizionare emis� de SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X 
SRL din Deva, în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... 
lei. 

 
      Cu adresa nr…/15.03.2007, D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara-
Activitatea de control financiar fiscal solicit� D.G.F.P. a jude�ului 
Mure�, verificarea opera�iunilor de achizi�ii �i livr�ri înregistrate în 
eviden�a contabil� în perioada ianuarie 2003 – septembrie 2006, 
respectiv, înregistr�rile în jurnalele de cump�r�ri �i vânz�ri la SC Y 
SA din Târn�veni în calitate de client �i furnizor pentru SC X SRL din 
C�lan. 
      Urmare celor solicitate, D.G.F.P.a jude�ului Mure� - AFP pentru 
Contribuabili Mijlocii, comunic� Procesul verbal nr…/11.04.2007 
întocmit urmare controlului efectuat la SC Y SA din Târn�veni, potrivit 
c�ruia: 

• privind achizi�iile efectuate în perioada ianuarie 2003 – 
septembrie 2006 de c�tre SC Y SA Târn�veni de la SC X SA 
din C�lan: în perioada men�ionat� s-a efectuat o achizi�ie 
înscris� în fi�a furnizorului X SRL din C�lan, în valoare total� 
de … lei;  

• privind livr�rile efectuate în perioada ianuarie 2003 – 
septembrie 2006 de SC Y SA Târn�veni c�tre SC X SA din 
C�lan: în perioada men�ionat� s-au efectuat livr�rile înscrise în 
fi�ele clientului X SRL din C�lan, în valoare total� de … lei; 

• privind înregistrarea opera�iunilor de achizi�ii �i livr�ri 
men�ionate mai sus în eviden�a contabil�: opera�iunile în cauz� 
având la baz� ca documente, factura primit�, respectiv facturile 
emise, sunt înscrise în jurnalele de cump�r�ri, respectiv de 
vânz�ri, întocmite în perioada corespunz�toare; 

• privind sumele înscrise în jurnalele de cump�r�ri �i vânz�ri: au 
fost preluate în deconturile de TVA întocmite pentru perioada în 
cauz�; 

• din declara�ia dat� de reprezentantul legal al unit��ii verificate, 
rezult� c� au fost prezentate organului de inspec�ie toate 
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documentele �i informa�iile referitoare la problematic ace face 
obiectul verific�rii.    

 
     Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, atât cele 
puse la dispozi�ie de c�tre agentul economic cât �i cele anexate de 
c�tre D.G.F.P. a jude�ului Mure�, au rezultat urm�toarele: 

1. Cu privire la Factura Fiscal� Nr.../24.02.2004 de vânzare 
emis� de SC X SRL din Deva c�tre SC Y SA din Târn�veni, 
în valoare de ... lei cu un TVA colectat în sum� de ... lei. 

      In timpul inspec�iei fiscale, societatea nu a putut prezenta 
exemplarul nr.1 al facturii fiscale, în blocul de facturi existând 
exemplarele 2 �i 3 care sunt anulate, factura fiscal� nefiind 
înregistrat� în eviden�a contestatoarei. 
         Potrivit adresei nr.../14.02.2007, emis� de SC Y SA Târn�veni 
c�tre SC X SRL din C�lan, reiese faptul c�, factura men�ionat� a fost 
emis� �i transmis� de SC X SRL din C�lan c�tre SC Y SA din 
Târn�veni, fiind înregistrat� în eviden�a contabil� �i contravaloarea 
acesteia achitat� integral prin ordine de plat� la nivelul lunilor martie 
– aprilie 2004.   
        La depunerea contesta�iei, agentul economic nu a prezentat 
documente care s� ateste o alt� stare de fapt fiscal� fa�� de cea 
re�inut� de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
        Prin neînregistrarea în contabilitate a facturii fiscale, societatea 
comercial� a diminuat taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� bugetului 
de stat cu suma de … lei. 

2. Cu privire la Factura Fiscal� Nr.../30.06.2004 de stornare 
emis� de SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X SRL din Deva, 
în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 

      Potrivit Fi�ei clientului emis� de SC Y SA din Târn�veni cu facturi 
emise în perioada 01.01.2004 – 13.02.2007, la data de 23.06.2004, 
SC Y SA Târn�veni emite c�tre SC X SRL din C�lan Factura 
fiscal� nr... în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 
      Factura fiscal� nr... în valoare de ... lei din care TVA în sum� de 
... lei a fost înregistrat� de c�tre SC X SRL din C�lan în Jurnalul 
pentru cump�r�ri pentru luna iunie 2004 cu TVA deductibil� în 
sum� de ... lei. 
      Ulterior, la data de 30.06.2004, SC Y SA Târn�veni emite c�tre 
SC X SRL din C�lan Factura fiscal� nr... în valoare de ... lei din 
care TVA în sum� de ... lei de stornare a Facturii fiscale nr.../ 
23.06.2004. 
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       Factura fiscal� nr... de stornare a Facturii fiscale nr.../ 
23.06.2004 în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... lei nu a 
fost înregistrat� de c�tre SC ... SRL din C�lan în Jurnalul pentru 
cump�r�ri pentru luna iunie 2004. 
      La depunerea contesta�iei, agentul economic nu a prezentat 
documente care s� ateste o alt� stare de fapt fiscal� fa�� de cea 
re�inut� de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
      Prin neînregistrarea în contabilitate a facturii fiscale de stornare, 
societatea comercial� a diminuat taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� 
bugetului de stat cu suma de … lei. 

3. Cu privire la Factura Fiscal� Nr.../08.09.2004 de 
aprovizionare emis� de SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X 
SRL din Deva, în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... 
lei. 

      Potrivit Fi�ei clientului emis� de SC Y SA din Târn�veni cu facturi 
emise în perioada 01.01.2004 – 13.02.2007, la data de 08.09.2004, 
SC Y SA Târn�veni emite c�tre SC X SRL din C�lan Factura 
fiscal� nr... în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 
      Factura fiscal� nr... în valoare de ... lei din care TVA în sum� de 
... lei nu fost înregistrat� de c�tre SC X SRL din C�lan în Jurnalul 
pentru cump�r�ri pentru luna septembrie 2004 cu un TVA 
deductibil în sum� de ... lei. 
     Prin neînregistrarea în contabilitate a facturii fiscale, societatea 
comercial� �i-a diminuat taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� cu 
suma de … lei. 

4. Cu privire la Factura Fiscal� Nr.../08.09.2004 de 
aprovizionare emis� de SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X 
SRL din Deva, în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... 
lei. 

      Potrivit Fi�ei clientului emis� de SC Y SA din Târn�veni cu facturi 
emise în perioada 01.01.2004 – 13.02.2007, la data de 08.09.2004, 
SC Y SA Târn�veni emite c�tre SC X SRL din C�lan Factura 
fiscal� nr... în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 
      Factura fiscal� nr... în valoare de ... lei din care TVA în sum� de 
... lei nu fost înregistrat� de c�tre SC X SRL din C�lan în Jurnalul 
pentru cump�r�ri pentru luna septembrie 2004 cu un TVA 
deductibil în sum� de ... lei. 
     Prin neînregistrarea în contabilitate a facturii fiscale, societatea 
comercial� �i-a diminuat taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� cu 
suma de … lei. 
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5. Cu privire la Factura Fiscal� Nr.../23.05.2006 de 
aprovizionare emis� de SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X 
SRL din Deva, în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... 
lei �i Factura Fiscal� Nr.../31.05.2006 de stornare la 
aprovizionare emis� de SC Y SA din Târn�veni c�tre SC X 
SRL din Deva, în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... 
lei. 

      Potrivit Fi�ei clientului emis� de SC Y SA din Târn�veni cu facturi 
emise în perioada 01.01.2004 – 13.02.2007, la data de 23.05.2006, 
SC Y SA Târn�veni emite c�tre SC X SRL din C�lan Factura 
fiscal� nr... în valoare de ... lei din care TVA în sum� de ... lei. 
       Ulterior, la data de 31.05.2006, SC Y SA Târn�veni emite 
c�tre SC X SRL din C�lan Factura fiscal� nr... în valoare de ... lei 
din care TVA în sum� de ... lei de stornare a Facturii fiscale 
nr.../23.05.2006. 
        Atât Factura fiscal� nr.../23.05.2006 cât �i Factura fiscal� 
nr.../31.05.2006 nu au fost înregistrate de c�tre SC X SRL din 
C�lan în Jurnalul pentru cump�r�ri pentru luna mai 2006. 
       Prin neînregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale, societatea 
comercial� nu �i-a influen�at în niciun fel taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 
       Concluzionând, din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei, atât cele puse la dispozi�ie de c�tre agentul economic cât �i 
cele anexate de c�tre D.G.F.P. a jude�ului Mure�, a rezultat c�, prin 
neînregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale în cauz�, societatea 
comercial� nu a eviden�iat la nivelul anului 2004: 
- tax� pe valoarea ad�ugat� deductibil� în sum� de … lei 
- tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de … lei  
          
           In drept, prevederile art.126 alin.1 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, stipuleaz�: 
    Art.126 “Sfera de aplicare 
    (1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprind 
opera�iunile care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii 
efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de 
o persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art.127 alin.(1); 
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    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din 
una dintre activit��ile economice prev�zute la art.127 alin.(2)” 
         
      Art.140 alin.1 al aceluia�i act normative precizeaz�:  
 “Cota standard �i cota redus� 
    (1) Cota standard a taxei pe valoarea ad�ugat� este de 19% �i 
se aplic� asupra bazei de impozitare pentru orice opera�iune 
impozabil� care nu este scutit� de taxa pe valoarea ad�ugat� 
sau care nu este supus� cotei reduse a taxei pe valoarea 
ad�ugat�.” 
 
         De asemenea, Legea contabilit��ii nr.82/1991 Republicat� la 26 
august 2002, prevede: 
    Art.6 “(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ.” 
   Art.20 “Registrele de contabilitate se utilizeaz� în strict� 
concordan�� cu destina�ia acestora �i se prezint� în mod ordonat �i 
astfel completate încât s� permit�, în orice moment, identificarea 
�i controlul opera�iunilor contabile efectuate.” 
   Art.35 “Constituie contraven�ii la prevederile prezentei legi 
urm�toarele fapte, dac� nu sunt s�vâr�ite în astfel de condi�ii încât, 
potrivit legii, s� fie considerate infrac�iuni: 
    1. de�inerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, 
numerar �i alte drepturi �i obliga�ii, precum �i efectuarea de 
opera�iuni economice, f�r� s� fie înregistrate în contabilitate; 
    2. nerespectarea reglement�rilor emise de Ministerul Finan�elor 
Publice cu privire la: 
    a) utilizarea �i �inerea registrelor de contabilitate; 
    b) întocmirea �i utilizarea documentelor justificative �i contabile 
pentru toate opera�iunile efectuate, înregistrarea în contabilitate 
a acestora în perioada la care se refer�, p�strarea �i arhivarea 
acestora, precum �i reconstituirea documentelor pierdute, sustrase 
sau distruse…” 
 
          In temeiul prevederilor legale citate �i �inând seama de faptul 
c� facturile în cauz� nu au fost înregistrate în contabilitate, fiind 
diminuat� taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� bugetului de stat, se 
re�ine c� SC X SRL din C�lan datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� 
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în sum� de … lei, urmând a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat�. 
 
C. Cu privire la contestarea DECIZIEI privind nemodificarea 
bazei de impunere nr…/28.06.2007, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor se poate 
pronun�a pe fondul contesta�iei, în condi�iile în care contesta�ia 
nu este motivat�. 
 
        In fapt, în urma inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la emiterea DECIZIEI privind nemodificarea 
bazei de impunere nr.../28.06.2007, în conformitate cu 
prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care la art.107 alin.(2) stipuleaz�: 
“La finalizarea inspec�iei fiscale, ... În cazul în care baza de impunere 
nu se modific�, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind 
nemodificarea bazei de impunere. 
   
        Prin contesta�ia formulat�, societatea solicit� reexaminarea  
DECIZIEI privind nemodificarea bazei de impunere nr.../28.06.2007. 
 
        IN DREPT, în spe�a sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) 
lit.c) �i lit.d) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care precizeaz�: 
“(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�;” 
 
coroborat cu pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscala, 
republicat�, aprobate prin Ordinul nr.519/2005 emis de Pre�edintele 
ANAF, care stipulez�: “Contesta�ia poate fi respins� ca: 
        b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii;” 
         



 13 

         In baza celor re�inute �i având în vedere faptul ca SC X SRL 
C�lan nu aduce argumente prin care s� combat� decizia de 
nemodificare a bazei, care s� fie justificate cu documente �i motivate 
pe baz� de dispozi�ii legale din care s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� 
de cea stabilit� de organele fiscale, contesta�ia se va respinge ca 
nemotivat�. 
 
        D. Cu privire la contestarea Procesului-verbal de constatare 
�i sanc�ionare a contraven�iilor nr…/20.06.2007, v� facem 
cunoscut c�, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contraven�iilor, stipuleaz�: 
   Art.31 “(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a 
contraven�iei �i de aplicare a sanc�iunii se poate face plângere în 
termen de 15 zile de la data înmân�rii sau comunic�rii acestuia. 
    Art.32*) “(1) Plângerea înso�it� de copia de pe procesul-verbal 
de constatare a contraven�iei se depune la organul din care face 
parte agentul constatator, acesta fiind obligat s� o primeasc� �i 
s� înmâneze depun�torului o dovad� în acest sens. 
    (2) Plângerea împreun� cu dosarul cauzei se trimit de îndat� 
judec�toriei în a c�rei circumscrip�ie a fost s�vâr�it� 
contraven�ia. 
*) Curtea Constitu�ional�, prin Decizia nr.953/2006, a constatat c� 
dispozi�iile art.32 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.2/2001 
sunt neconstitu�ionale, în sensul principiului constitu�ional instituit 
de art.21 privind accesul liber la justi�ie, respectiv posibilitatea oric�rei 
persoane de a se adresa direct �i nemijlocit instan�elor de judecat� 
pentru ap�rarea drepturilor, a libert��ilor �i a intereselor sale legitime.  
 
      Din analiza prevederilor legale mai sus men�ionate, rezult� c� 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Direc�iei generale a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara nu se poate investi în 
solu�ionare pentru acest cap�t de cerere, competen�a revenind 
instan�ei judec�tore�ti. 
 

        E. In ceea ce prive�te dobânzile/major�rile de întârziere în 
sum� … lei aferente debitelor stabilite suplimentar, se re�ine c�, 
agentul economic nu aduce niciun fel de argumente privind 
cuantumul dobânzilor/major�rilor de întârziere, data de la care au fost 
calculate dobânzile/major�rile de întârziere, baza de calcul a 
acestora, num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�. 
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        In consecin��, fa�� de cele re�inute, acestea se datoreaz� în 
condi�iile în care sunt accesorii debitului datorat, precum �i 
principiului de drept, potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
 
 
         Având în vedere cele re�inute, în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se  
 
                                                     DECIDE: 
  
 
          Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
formulat� de SC X SRL din C�lan, referitoare la suma de … lei, 
reprezentând: 
       -   ... lei - impozit profit suplimentar  
       -      ... lei - accesorii aferente 
       -   ... lei - TVA suplimentar  
       -   ... lei - accesorii aferente 
 
 
 
 
             


