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MINISTERUL  ECONOMIEI  �I  FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. __49___ 
din ____19.05.2008____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
............................, 

din municipiul Câmpulung Moldovenesc,  
str. ……………………, jud. Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ……………….. 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ……………., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ………………., asupra 
contesta�iei formulate de ............................, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, 
jude�ul Suceava. 

 
............................ a formulat contesta�ie împotriva Deciziilor de impunere 

privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................... 
�i nr. ......................., emise în baza rapoartelor de inspec�ie fiscal� nr. ....................... �i 
respectiv, nr. ......................., întocmite de Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, privind suma total� de 
........ lei, reprezentând: 

 
•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2007, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2005, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
• ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2004, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
• ........ lei – accesorii aferente impozitului pe profit, stabilite prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
•      ........ lei – TVA de plat�, respins� la rambursare prin Decizia de impunere nr. 

.......................; 
•   ........ lei – accesorii TVA stabilite prin Decizia de impunere nr. ........................ 
 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
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Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ............................ Câmpulung moldovenesc, contest� par�ial Deciziile 

de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. ....................... �i nr. ......................., întocmite de Activitatea de inspec�ie fiscal� 
Suceava, emise în baza rapoartelor de inspec�ie fiscal� nr. ....................... �i 
respectiv, nr. ......................., privind suma total� de ........ lei, reprezentând: 

 
•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2007, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2005, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
• ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2004, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
• ........ lei – accesorii aferente impozitului pe profit, stabilite prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
•      ........ lei – TVA respins� la rambursare prin Decizia de impunere nr. 

.......................; 
•      ........ lei – accesorii TVA stabilite prin Decizia de impunere nr. 

........................ 
 

În contesta�ia depus�, societatea afirm� c� prin raportul de inspec�ie fiscal� 
nr. ....................... a fost supus� verific�rii perioada 01.10.2006 – 30.06.2007 �i în 
urma controlului a fost respins� la rambursare suma de ........ lei, reprezentând TVA de 
plat�. Din aceast� sum� petenta contest� suma de ........ lei reprezentând TVA, din 
care ........ lei aferent� facturii nr. ............. �i ........ lei aferent� facturii nr. ............. 
emise de ............. Suceava, facturi despre care în actul de control se precizeaz� c� 
reprezint� „lenjerie, mas� de c�lcat, alimente, jachet�” �i care nu au fost acceptate la 
deducere de organul de inspec�ie pe motiv c� bunurile achizi�ionate nu sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

Contestatoarea sus�ine c� aceste bunuri sunt pentru nevoile firmei, cu 
urm�toarele justific�ri: 

• referitor la bunurile achizi�ionate cu factura nr. ............., petenta sus�ine c� apa 
mineral� este necesar� �i dat� în consum atât la birou cât �i la atelierul de 
produc�ie unde lucreaz� cei 11 salaria�i, lichidul de parbriz este pentru 
autoturismul achizi�ionat în leasing de c�tre societate, ghetele de piele lucru, 
ghetele piele b�rba�i �i jacheta sunt echipament de protec�ie �i lucru pentru 
muncitori. 

• referitor la bunurile achizi�ionate cu factura nr. ............., societatea afirm� c� 
factura reprezint� hârtie copiator pentru birou, ap� mineral�, hârtie igienic�, 
bunuri consumabile birou �i atelier precum �i saltea camping �i 2 lenjerii, perne. 
Despre aceste bunuri petenta sus�ine c� acestea se afl� la sediul societ��ii sau în 
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locuin�a de serviciu închiriat� de societate �i unde actual se afl� cazat unul din 
muncitorii angaja�i ai societ��ii. Lenjeriile �i salteaua sunt folosite de echipele 
de muncitori care pentru montarea elementelor de construc�ii se deplaseaz� în 
loca�iile de destina�ie unde se execut� montajul. 

În consecin�� societatea solicit� rambursarea sumei de ........ lei, reprezentând 
TVA precum �i a accesoriilor în sum� de ........ lei aferente TVA (care sunt, de 
asemenea, contestate de petent�). 

 
Referitor la Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ....................... �i respectiv, 

Decizia de impunere nr. ....................... care au cuprins în verificare perioada 
01.01.2004 – 31.12.2007 privind contribu�ii aferente salariilor �i impozitul pe profit �i 
perioada 01.07.2007 – 31.12.2007 privind TVA, în care organul fiscal precizeaz� c� 
procedura de control utilizat� a fost controlul prin sondaj, fiind verificate documentele 
aferente ultimelor luni din trimestru ale anilor 2004, 2005, 2006 �i 2007, petenta 
afirm� c� acest tip de control nu se explic� în condi�iile în care se stabilesc sume de 
plat� din facturi aferente lunilor decembrie 2003, august 2005 �i mai 2007. 

Contestatoarea sus�ine c� inspec�ia fiscal� trebuia s� cuprind� în verificare 3 
ani cu posibilitatea extinderii la 5 ani dac� exist� suspiciuni de evaziune fiscal�. 

 
Societatea depune contesta�ie �i cu privire la suma de ........ lei 

reprezentând impozit pe profit aferent anului 2004. Profitul impozabil aferent anului 
2004 a fost reîntregit cu suma de ......... lei, c�ruia îi corespunde un impozit pe profit în 
sum� de ........ lei. Suma de ......... lei reprezint� cheltuieli aferente facturilor de chirie 
emise în decembrie 2003, noiembrie 2003 de c�tre ............. Pojorâta �i înregistrate din 
eroare în contul 3028 �i ulterior în contul 6028. Despre suma înregistrat� în contul 
6028 petenta sus�ine c� aceasta a fost stornat� în luna ianuarie 2004, neafectând 
rezultatul contabil �i fiscal al anului 2003, �i au fost înregistrate ulterior în contul 
corespunz�tor 612 reprezentând cheltuielile cu chiriile în luna ianuarie 2004. În 
concluzie, societatea solicit� luarea în considerare a facturilor din chirii înregistrate în 
contul 612 �i anularea impozitului pe profit stabilit suplimentar în sum� de ........ lei. 

 
Petenta mai contest� �i suma de ........ lei reprezentând o parte din impozitul 

pe profit stabilit suplimentar aferent anului 2005, fiind aferent unor cheltuieli în sum� 
de ............. despre care organul fiscal precizeaz� c� sunt înregistrate în contabilitate 
f�r� documente. Societatea contest� aceast� sum� pe motiv c� în contabilitatea sa toate 
înregistr�rile contabile au la baz� documente justificative, iar organul de control nu 
motiveaz� nici care este luna la care s-au g�sit înregistrate aceste cheltuieli �i nici în ce 
cont sau conturi au fost înregistrate. 

 
Societatea mai contest� �i suma de ........ lei reprezentând o parte din 

impozitul pe profit stabilit suplimentar aferent anului 2007, fiind aferent facturilor nr. 
............. �i nr. ............. emise de ............. Suceava mai sus citate despre care sus�ine c� 
sunt aferente achizi�ion�rii de bunuri pentru nevoile firmei. 
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Petenta mai face �i men�iunea c� aceasta nu contest� impozitul pe venit în 
sum� total� de ............., aferent cheltuielilor neadmise la deducere, cheltuieli aferente 
facturilor nr. ............. emis� de ............., nr. ............. �i nr. ............. emise de ......... ... �i 
nr. ............. emis� de .............. Societatea face precizarea c� �inând cont de impozitul 
pe profit în sum� de ............., accesoriile sunt în sum� total� de ............., conform 
anexei depus� la dosarul cauzei �i care se prezint� astfel: 
 

Luna �i 
anul 

Profit 
impozabil 
calc. de 
soc. 

Profit 
impozabil 
calc. de 
org. 
Fiscal 

Dif. 
+/- 

Impozi pe 
profit 
evid. soc. 

Impozi pe 
profit org. 
fiscal Dif 

Dif. de 
virat 

Termen 
de plat� 

Nr. zile 
întârziere Dobânzi Penalit��i 

TRIM. I 
2005 ……… 

……… 
0 

……… ……… 
    25.04.2005 90     

TRIM. II 
2005 ……… 

……… 
0 

……… ……… 
………   25.07.2005 6     

                
de la 
01.08.2005 86     

TRIM. III 
2005 ……… ……… 

……… ……… 
……… ……… 

……… 
25.10.2005 67 

……… 
……… 

              
……… de la 

01.01.2006 25 
……… 

  
TRIM. IV 
2005 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.01.2006 92 

……… 
  

TOTAL ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………     ……… 
……… 

TRIM. I 
2006 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.04.2006 90 

……… 
  

TRIM. II 
2006 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.07.2006 92 

……… 
  

TRIM. III 
2006 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.10.2006 92 

……… 
  

TRIM. IV 
2006 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.01.2007 91 

……… 
  

TOTAL     ………   ……… ……… ………     ………   
TRIM. I 
2007 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.04.2007 91 

……… 
  

TRIM. II 
2007 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.07.2007 92 

……… 
  

TRIM. III 
2007 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… ……… 
25.10.2007 92 

……… 
  

TRIM. IV 
2007 ……… 

……… ……… ……… ……… ……… 
............. 25.01.2008 20 

……… 
  

TOTAL 
general     ………   

……… 
  ………     

……… 
  

                    
……… 

……… 

 
Astfel, petenta contest� accesoriile în sum� de ........ lei aferente impozitului 

pe profit, sum� ob�inut� ca diferen�� între impozitul stabilit de organul fiscal în sum� 
de ………. �i suma de ............. calculat� de petent�, aferent� impozitului necontestat 
în sum� de .............. 

 
Societatea mai men�ioneaz� �i c� s-au calculat eronat dobânzile de întârziere 

de la data de 25.01.2008 pân� la data de 14.02.2008, interval care con�ine 20 zile �i nu 
112 zile dup� cum a calculat organul de control. 
 

II. Prin Deciziile de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................... �i nr. ......................., întocmite de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma 
total� de plat� de ............., din care petenta contest� suma de ........ lei, 
reprezentând: 
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•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2007, stabilit prin Decizia de 
impunere nr. .......................; 

•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2005, stabilit prin Decizia de 
impunere nr. .......................; 

• ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2004, stabilit prin Decizia de 
impunere nr. .......................; 

• ........ lei – accesorii aferente impozitului pe profit, stabilite prin Decizia de 
impunere nr. .......................; 

•      ........ lei – TVA respins� la rambursare prin Decizia de impunere nr. 
.......................; 

•      ........ lei – accesorii TVA stabilite prin Decizia de impunere nr. 
........................ 

 
În urma controlului efectuat la ............................, prin raportul de inspec�ie 

fiscal� nr. ....................... �i respectiv, Decizia de impunere nr. ....................... s-au 
eviden�iat constat�rile fiscale rezultate în urma verific�rii perioadei 01.10.2006 – 
30.06.2007 pe linie de TVA. 

Astfel, în urma verific�rilor efectuate s-a respins la deducere TVA în sum� 
total� de ........ lei, astfel: 

• conform facturii nr. ............. emis� de ............. în valoare total� de ...... lei, din 
care TVA în sum� de ........ lei �i conform facturii nr. ............. emis� de ............. 
în valoare total� de ........ lei pentru bunuri care nu sunt pentru nevoile firmei, 
respectiv: lenjerie, mas� de c�lcat, alimente, jachet�. 

• conform facturii nr.............. emis� de ......... ... în sum� de ...... lei, din care TVA 
în sum� de ...... lei �i conform facturii nr. ............. emis� de ......... ... în valoare 
total� de ...... lei, din care TVA în sum� de ...... lei, facturi care nu apar�in 
societ��ii verificate ci persoane fizice. 

 
Pentru debitul stabilit suplimentar în sum� de ........ lei, s-au calculat accesorii 

în sum� de ...... lei. 
 
În urma controlului efectuat la ............................, prin raportul de inspec�ie 

fiscal� nr. ....................... �i respectiv, Decizia de impunere nr. ....................... s-au 
eviden�iat constat�rile fiscale rezultate în urma verific�rii perioadei 01.01.2004 – 
31.12.2007 pentru impozitul pe profit �i perioada 01.07.2007 – 31.12.2007 cu privire 
la TVA. 

Referitor la impozitul pe profit, procedura de control folosit� a fost controlul 
prin sondaj asupra documentelor contabile din ultima lun� a fiec�rui trimestru aferent 
anilor 2004, 2005, 2006 �i 2007. 

Astfel, la data de 31.12.2004 profitul impozabil a fost reîntregit cu suma de 
......... lei, pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ........ lei 
ce reprezint� cheltuieli chirie înregistrate în decembrie 2003 în contul 3028 date pe 
cheltuieli, stornate în ianuarie 2004 �i înregistrate în contul 612. 

La data de 31.12.2005 profitul impozabil a fost reîntregit cu suma de …….. 
lei, pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ...... lei, 
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cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal conform facturii nr. ............. emis� 
de ............. în valoare de ...... lei �i reprezint� alimente �i suma de ............., 
reprezentând cheltuieli înregistrate în contabilitate f�r� documente. 

La data de 31.12.2007 profitul impozabil a fost reîntregit cu suma de ...... lei, 
pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ...... lei, astfel: 

• cu suma de ...... lei aferent� facturii nr. ............. emis� de ............. �i conform 
facturii nr. ............. emis� de ............. în sum� de ...... lei pentru bunuri care nu 
sunt pentru nevoile firmei respectiv: lenjerie, mas� de c�lcat, alimente, jachet� 
ce reprezint� cheltuieli nedeductibile fiscal; 

• cu suma de ...... lei aferent� facturii nr. ............ emis� de ......... ... �i cu suma de 
...... lei aferent� facturii nr. ............. emis� de ......... ... facturi care nu apar�in 
societ��ii verificate, ci persoanelor fizice; 

• cu suma de …….. lei aferent� facturii nr. ............. emis� de ............. SRL, 
factur� înregistrat� în contabilitate de dou� ori. 

 
Astfel, pentru perioada verificat� profitul impozabil a fost reîntregit cu suma 

de ……….. lei, pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de 
………. lei �i accesorii aferente în sum� de ………….. lei. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând impozit pe profit 

aferent anului 2004 stabilit suplimentar prin Decizia de impunere nr. 
......................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� aceast� 
sum�, în condi�iile în care organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� societatea a 
dedus în anul 2004 cheltuieli cu chiria aferente anului 2003. 

 
În fapt, la data de 31.12.2004 profitul impozabil a fost reîntregit cu suma de 

......... lei, pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ........ lei 
ce reprezint� cheltuieli chirie înregistrate în decembrie 2003 în contul 3028, date pe 
cheltuieli în contul 6028, stornate sumele numai din contul 3028 în ianuarie 2004 �i 
înregistrate în contul 612. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• art. 14 lit. a, art. 17, art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal: 
 
ART. 14 
“Sfera de cuprindere a impozitului 
Impozitul pe profit se aplic� dup� cum urmeaz�: 
a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil 

ob�inut din orice surs�, atât din România, cât �i din str�in�tate;[…]”. 



 7 

 
ART. 17 
“Cotele de impozitare 
(1) Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil 

este de 25%, cu excep�iile prev�zute la alin. (2), la art. 33 �i 38. 
(2) În cazul B�ncii Na�ionale a României, cota de impozit pe profit este 

de 80%”. 
 

ART. 19 
“Reguli generale 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate 

din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an 
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile 
nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente 
similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.[...]”. 

 
Din aceste texte de lege se în�elege c� profitul impozabil ob�inut din orice 

surs� de c�tre persoanele juridice române este supus impozitului pe profit, iar cota 
aplicabil� în acest sens pentru profitul impozabil aferent anului 2004 este de 25%. 

Profitul impozabil este determinat ca diferen�� dintre veniturile realizate din 
orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal. 

 
• Referitor la aplicarea prevederilor art. 19 alin. 1 mai sus citat, la pct. 12 �i 13 

din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se 
men�ioneaz� c�: 

 
„Norme metodologice: 
12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 

impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor contabile 
date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precum �i orice alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile 
nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.[…] 

13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se corecteaz� 
prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale c�reia îi apar�in. În cazul 
în care contribuabilul constat� c� dup� depunerea declara�iei anuale un element 
de venit sau de cheltuial� a fost omis ori a fost înregistrat eronat, contribuabilul 
este obligat s� depun� declara�ia rectificativ� pentru anul fiscal respectiv. Dac� în 
urma efectu�rii acestei corec�ii rezult� o sum� suplimentar� de plat� a 
impozitului pe profit, atunci pentru aceast� sum� se datoreaz� dobânzi �i 
penalit��i de întârziere conform legisla�iei în vigoare”. 

 
Potrivit acestor reglement�ri legale, la stabilirea profitului impozabil se iau 

în calcul veniturile �i cheltuielile realizate de societate, dar care au fost înregistrate în 
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contabilitate cu respectarea reglement�rilor contabile aplicabile prin Legea 
contabilit��ii nr. 82/1991 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

De asemenea, în situa�ia în care aceste venituri sau cheltuieli sunt înregistrate 
eronat, acestea se corecteaz� prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale 
c�reia îi apar�in, iar dac� în urma efectu�rii corec�iei rezult� sume suplimentare de 
plat�, atunci pentru acestea se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
 

• La art. 6 din Legea contabilit��ii, republicat� �i art. 21 alin. 4 lit. f din Codul 
Fiscal se fac preciz�rile: 

 
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. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
ART. 21 
[…](4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
[…]f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 

document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii 
opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit normelor;[…]”. 

 
Dup� cum rezult� din aceste texte de lege, la baza oric�rei opera�iuni care se 

înregistreaz� în eviden�a contabil� se afl� un document care dobânde�te calitatea de 
document justificativ, iar acele cheltuieli care sunt înregistrate în contabilitate f�r� a 
avea la baz� un document justificativ nu sunt deductibile. 

 
Astfel, în urma verific�rii efectuate la ............................ s-a constatat c� 

aceasta a înregistrat eronat contravaloare cheltuieli cu chiria aferent� lunilor noiembrie 
2003 �i respectiv decembrie 2003 în cuantum  de ......... lei, sume înregistrate în contul 
3021 f�când înregistrarea contabil� 3021 = 401 �i ulterior fiind date pe cheltuieli prin 
înregistrarea 6021 =3021, aceste opera�iuni înregistrându-se în cursul anului 2003. 
Cheltuielile cu chiria au avut la baz� facturile nr. ............ �i nr. ............ care au 
constituit documente justificative de înregistrate în contabilitate a acestor cheltuieli. 

De asemenea, a�a dup� cum  rezult� �i din documentele existente la dosarul 
cauzei (copie dup� balan�a contabil� pe luna ianuarie 2004, registrul jurnal de opera�ii 
contabile pe luna ianuarie 2004 �i nota de contabilitate nr. 1/31.01.2004), în ianuarie 
2004 petenta a corectat înregistrarea 3021 = 401 pe care a stornat-o, cu înregistrarea 
612 = 401, dar f�r� a storna �i înregistrarea 6021 = 3021. Astfel, în cursul lunii 
ianuarie 2004 s-a înregistrat o dublare a cheltuielii înregistrate în anul 2003 cu suma 
de ......... lei �i care nu a avut la baz� un document justificativ, fapt care a dus la 
diminuarea impozitului pe profit aferent anului 2004. 
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Rezult� astfel c� în mod legal organul fiscal a corectat profitul impozabil 
aferent anului fiscal 2004 cu suma de ......... lei �i a stabilit suplimentar de plat� un 
impozit pe profit aferent anului 2004 în sum� de ........ lei, drept pentru care urmeaz� a 
se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere, ca neîntemeiat�. 

 
Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia Raportul de inspec�ie 

fiscal� nr. ....................... �i respectiv, Decizia de impunere nr. ....................... care au 
cuprins în verificare perioada 01.01.2004 – 31.12.2007 privind contribu�ii aferente 
salariilor �i impozitul pe profit �i perioada 01.07.2007 – 31.12.2007 privind TVA �i în 
care organul fiscal precizeaz� c� procedura de control utilizat� a fost controlul prin 
sondaj, fiind verificate documentele aferente ultimelor luni din trimestru ale anilor 
2004, 2005, 2006 �i 2007, iar petenta afirm� c� acest tip de control nu se explic� în 
condi�iile în care se stabilesc sume de plat� din facturi aferente lunilor decembrie 
2003, august 2005 �i mai 2007 �i c� inspec�ia fiscal� trebuia s� cuprind� în verificare 3 
ani cu posibilitatea extinderii la 5 ani dac� exist� suspiciuni de evaziune fiscal�, 
aceast� afirma�ie nu poate fi sus�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât 
în situa�ia în care sunt indicii c� un  impozit sau o tax� s-au diminuat, inspec�ia fiscal� 
se poate extinde de la 3 ani la toat� perioada de prescrip�ie a dreptului de a stabili 
obliga�ii fiscale. În acest sens sunt aplicabile prevederile art. 98 din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�: 

 
ART. 98 
„Perioada supus� inspec�iei fiscale 
(1) Inspec�ia fiscal� se efectueaz� în cadrul termenului de prescrip�ie a 

dreptului de a stabili obliga�ii fiscale. 
(2) La contribuabilii mari, perioada supus� inspec�iei fiscale începe de la 

sfâr�itul perioadei controlate anterior, în condi�iile alin. (1). 
(3) La celelalte categorii de contribuabili inspec�ia fiscal� se efectueaz� 

asupra crean�elor n�scute în ultimii 3 ani fiscali pentru care exist� obliga�ia 
depunerii declara�iilor fiscale. Inspec�ia fiscal� se poate extinde pe perioada de 
prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii fiscale, dac� este identificat� cel pu�in 
una dintre urm�toarele situa�ii: 

a) exist� indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i 
a altor sume datorate bugetului general consolidat; 

b) nu au fost depuse declara�ii fiscale în interiorul termenului de 
prescrip�ie; 

c) nu au fost îndeplinite obliga�iile de plat� a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i altor sume datorate bugetului general consolidat.” 

 
2. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând impozit pe profit stabilit 

suplimentar de plat� aferent anului 2005 prin Decizia de impunere nr. 
......................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava prin Biroul solu�ionare contesta�ii se poate pronun�a 
asupra legalit��ii stabilirii acestui impozit, în condi�iile în care organul de 



 10

inspec�ie fiscal� afirm� c� petenta a înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli 
f�r� a avea la baz� documente justificative. 

 
În fapt, în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ....................... �i Decizia de 

impunere nr. ....................... organul de inspec�ie fiscal� stabile�te un impozit pe profit 
suplimentar de plat� pentru anul 2005 în sum� de ........ lei aferent sumei de ............. 
care reprezint� cheltuieli înregistrate în contabilitate f�r� documente justificative. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• La art. 6 din Legea contabilit��ii, republicat� �i art. 21 alin. alin. 1 �i alin. 4 lit. 

f din Codul Fiscal se fac preciz�rile: 
 
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. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
ART. 21 
„Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli 

deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 

[…](4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
[…]f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 

document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii 
opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit normelor;[…]”. 

 
• Referitor la aplicarea prevederilor art. 21 alin. 4 lit. f din Codul Fiscal, la pct. 44 

din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 
precizeaz� c�: 

 
„Norme metodologice: 
44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe 

baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care angajeaz� 
r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement�rilor contabile în 
vigoare”. 

 
Analizând textele de lege de mai sus, rezult� c� la baza oric�rei înregistr�ri în 

eviden�a contabil� st� un document care dobânde�te calitatea de document justificativ, 
iar în cazul în care se constat� c� în eviden�a contabil� s-au înregistrat cheltuieli f�r� a 
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avea la baz� un document justificativ, atunci acestea nu mai sunt deductibile. 
În urma inspec�iei fiscale desf��urate la ............................ organele de 

inspec�ie fiscal� au stabilit c� în anul 2005 societatea a înregistrat pe cheltuieli 
deductibile suma total� de ............., f�r� a avea la baz� documente justificative, dar 
f�r� a preciza în cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal� componen�a acestor cheltuieli 
�i în ce conturi au fost înregistrate. 

Pe de alt� parte, petenta sus�ine ideea c� prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
......................., respectiv prin Decizia de impunere nr. ....................... organul de 
inspec�ie afirm� c� profitul impozabil a fost reîntregit cu suma de ............. 
reprezentând „cheltuieli înregistrate în contabilitate f�r� documente”, dar f�r� a preciza 
luna în care au fost înregistrate aceste cheltuieli, nici în ce cont/conturi au fost 
înregistrate, nici din ce se compun acestea. 

Având în vedere c� din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� 
componen�a acestor cheltuieli, contul în care au fost înregistrate, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul Solu�ionare contesta�ii nu se 
pronun�a asupra legalit��ii stabilirii sumei de ........ lei reprezentând impozit pe profit 
aferent anului 2005 stabilit suplimentar, urmând a se desfiin�a Decizia de impunere 
nr. ....................... cu privire la aceast� sum�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, 
prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei 
decizii, la analizarea legalit��ii stabilirii impozitului pe profit în sum� de ........ lei, 
strict pentru aceea�i perioad�, �i în func�ie de cele constatate la reanalizare s� se 
recalculeze profitul impozabil �i impozitul pe profit aferent �i s� emit�, dup� caz, o 
nou� decizie de impunere. 

 
3. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând impozit pe profit aferent 

anului 2007 stabilit suplimentar prin Decizia de impunere nr. ......................., 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava se poate pronun�a dac� cheltuielile în sum� de …….. lei 
aferente achizi�ion�rii de ap� carbogazoas�, hârtie copiator, hârtie igienic�, lichid 
de parbriz, detergent, balsam de rufe, ghete piele lucru, ghete piele b�rba�i, 
jachet�, saltea, mas� de c�lcat, pern� sunt deductibile la calculul impozitului pe 
profit, în condi�iile în care organele de control nu prezint� considerentele care au 
stat la baza concluziei c� bunurile respective nu sunt pentru nevoile firmei. 

 
În fapt, la data de 31.12.2007 profitul impozabil a fost reîntregit cu suma de 

...... lei, pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ...... lei. 
Din acest impozit societatea contest� suma de ........ lei aferent� profitului impozabil în 
sum� total� de ….. lei, din care suma de ...... lei aferent� facturii nr. ............. �i suma 
de ...... lei aferent� facturii nr. ............. emise de ............. pentru bunuri despre care 
organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� nu sunt pentru nevoile firmei. 

La dosarul cauzei sunt anexate în copii dup� aceste facturi. Acestea 
reprezint� contravaloare ap� carbogazoas� (despre care petenta sus�ine c� este dat� în 
consum angaja�ilor), role hârtie igienic�, hârtie copiator (despre care aceasta 
motiveaz� c� sunt bunuri consumabile pentru birou), lichid de parbriz folosit pentru 
ma�ina achizi�ionat� în leasing de societate, ghete piele lucru, ghete piele b�rba�i �i 
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jachet� care constituie echipament de lucru �i protec�ie pentru muncitori, saltea, mese 
de c�lcat, pern� (despre care petenta sus�ine c� se afl� la sediul societ��ii sau în 
locuin�a de serviciu închiriat� �i unde se afl� cazat unul din muncitori), detergent, 
balsam de rufe. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 21 alin. 1 din codul Fiscal: 

 
ART. 21 
„Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli 

deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.[...]”. 

 
Potrivit acestor texte de lege, cheltuielile pentru a putea fi acceptate la 

deducere trebuie s� fie efectuate în scopul efectu�rii de venituri.  
 
Referitor la destina�ia bunurilor achizi�ionate cu cele dou� facturi emise de 

............. mai sus men�ionate �i existente în copie la dosarul cauzei rezult� c� acestea 
reprezint� contravaloare ap� carbogazoas� (despre care petenta sus�ine c� este dat� în 
consum angaja�ilor), role hârtie igienic�, hârtie copiator (despre care aceasta 
motiveaz� c� sunt bunuri consumabile pentru birou), lichid de parbriz folosit pentru 
ma�ina achizi�ionat� în leasing de societate, ghete piele lucru, ghete piele b�rba�i �i 
jachet� (despre care petenta afirm� c� reprezint� echipament de lucru �i protec�ie 
pentru muncitori), saltea, mese de c�lcat, pern� (despre care petenta sus�ine c� se afl� 
la sediul societ��ii sau în locuin�a de serviciu închiriat� �i unde se afl� cazat unul din 
muncitori). 

Organele de control nu au admis la deducere cheltuielile aferente acestor 
facturi pe motiv c� acestea nu sunt pentru nevoile firmei, dar f�r� a prezenta 
considerentele care au condus la aceast� concluzie. 
 

• Art. 64, art. 105 �i art. 107 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, prev�d: 

 
ART. 64 
„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. 105 
„Reguli privind inspec�ia fiscal� 
(1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de 

fapt �i raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.[...]”. 
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ART. 109 
„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.[...]”. 

 
• Precum �i la art. 7 alin. 2 din acela�i act normativ, se prevede c�: 

 
ART. 7 
„[…] 
(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.[…]”. 

 
Având în vedere c�, pe de o parte, organele de control nu au precizat 

considerentele care au dus la concluzia c� bunurile nu sunt utilizate pentru nevoile 
firmei, iar pe de alt� parte contestatoarea aduce argumente în acest sens, organul de 
solu�ionare nu se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii impozitului pe profit 
aferent anului 2007 în sum� de ........ lei, urmând a se desfiin�a Decizia de impunere 
nr. ....................... cu privire la aceast� sum�. 

 
4. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând TVA de plat� stabilit� 

prin Decizia de impunere nr. ......................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul 
solu�ionare contesta�ii se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii TVA, în 
condi�iile în care organul de solu�ionare nu s-a putut pronun�a dac� bunurile 
achizi�ionate care au stat la baza stabilirii taxei au fost folosite pentru opera�iuni 
cu drept de deducere. 

 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate s-a respins la deducere TVA în sum� 

total� de ........ lei, din care petenta contest� suma de ........ lei, aferent� facturilor nr. 
............. �i nr. ............. emise de ............. pentru bunuri despre care organul de 
inspec�ie sus�ine c� nu sunt pentru nevoile firmei, respectiv: lenjerie, mas� de c�lcat, 
alimente, jachet�, înc�l��minte, lichid parbriz, hârtie copiator, hârtie igienic�, 
detergent. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 145 alin. 2 lit. a din Codul Fiscal, cu modific�rile ulterioare: 

 
ART. 145 
„Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
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(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 

achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 

  a) opera�iuni taxabile;[…]”. 
 

• �i ale art. 146 alin. 1 lit. a din acela�i act normativ: 
 
ART. 146 
„Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 

impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 

ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin. (5);[...]”. 
 

• la pct. 45 alin. 4 din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile ulterioare, face referire la aplicarea art. 145 mai sus citat: 

 
„Norme metodologice: 
45. […] 
(4) Pentru exercitarea dreptului de deducere prev�zut la alin. (1) �i (2) 

trebuie îndeplinite urm�toarele cerin�e: 
    a) bunurile respective urmeaz� a fi utilizate pentru opera�iuni care 

dau drept de deducere; 
    b) persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� fiscal� sau un alt 

document legal aprobat prin care s� justifice suma taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente bunurilor achizi�ionate. 

    c) s� nu dep��easc� perioada prev�zut� la art. 147^1 alin. (2) din 
Codul fiscal.” 

 
Din aceste texte de lege se în�elege c� o persoan� impozabil� are drept de 

deducere a TVA asupra achizi�iilor, atunci când bunurile achizi�ionate c�rora li s-a 
aplicat aceast� tax� sunt utilizate în folosul opera�iunilor taxabile, adic� opera�iuni care 
dau drept de deducere. De asemenea, persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� 
care reprezint� un document justificativ de înregistrare în eviden�a contabil� a taxei. 

Având în vedere c� la punctul precedent s-a demonstrat c� DGFP Suceava 
prin Biroul solu�ionare contesta�ii nu se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii în 
plus a unui profit impozabil în sum� total� de ……. lei, reprezentând contravaloarea 
achizi�ion�rii de bunuri despre care nu se poate preciza dac� sunt folosite pentru 
nevoile firmei, deci în categoria opera�iunilor care dau drept de deducere, rezult� c� 
organul de solu�ionare nu se poate pronun�a nici asupra legalit��ii stabilirii TVA în 
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sum� de ........ lei, urmând a se desfiin�a Decizia de impunere nr. ....................... cu 
privire la aceast� sum�. 

 
5. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând accesorii aferente TVA de 

plat� în sum� de ........ lei, stabilite prin Decizia de impunere nr. ......................., 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava se poate pronun�a asupra 
legalit��ii stabilirii sumei, în condi�iile în care pentru obliga�ia bugetar� pentru 
care s-au calculat aceste accesorii decizia de impunere a fost desfiin�at�.                                                        

 
În fapt, pentru neplata la termen a sumei de ........ lei, reprezentând TVA, s-

au calculat accesorii în sum� de ........ lei. 
 
În drept, având în vedere c� pentru suma de ........ lei reprezentând TVA, 

sum� care a generat aceste accesorii decizia de impunere nr. ....................... a fost 
desfiin�at�, potrivit principiului de drept „accesorium sequitur principale”, urmeaz� 
a se desfiin�a decizia de impunere �i pentru acest cap�t de cerere. 

 
6. Referitor la suma contestat� de ........ lei, reprezentând accesorii 

impozit pe profit, stabilite prin decizia de impunere nr. ......................., din care 
…….. lei reprezentând dobânzi de întârziere �i ……. lei reprezentând penalit��i 
de întârziere, cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP Suceava se poate 
pronun�a asupra legalit��ii stabilirii sumei, în condi�iile în care pentru o parte din 
sume organul de solu�ionare nu s-a putut pronun�a asupra legalit��ii stabilirii 
obliga�iilor bugetare �i în condi�iile în care accesoriile au fost calculate eronat de 
organul de inspec�ie fiscal�. 

  
În fapt, pentru neplata la scaden�� a sumei de ……. lei reprezentând impozit 

pe profit, s-au calculat accesorii în sum� total� de …….. lei.  
Societatea face precizarea c� �inând cont de impozitul pe profit necontestat 

în sum� de ............., accesoriile aferente acestei sume sunt în cuantum de ............. 
calculat conform anexei depuse la dosar �i prin urmare, aceasta depune contesta�ie 
împotriva sumei de ........ lei reprezentând accesorii calculate ca diferen�� între suma 
total� de plat� stabilit� de organul fiscal �i suma de ............. calculat� de aceasta. 

Societatea mai men�ioneaz� �i c� s-au calculat eronat dobânzile de întârziere 
de la data de 25.01.2008 pân� la data de 14.02.2008, interval care con�ine 20 zile �i nu 
112 zile dup� cum a calculat organul de control. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

� art. 108 �i art. 109 din OG 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�: 
 

ART. 108 
„Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
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(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. 

(2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite potrivit 
legii”. 
     

ART. 109 
„Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 

urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.[…] 

(5) Nivelul dobânzii se stabile�te prin hot�râre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Finan�elor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de 
referin�� a B�ncii Na�ionale a României, o dat� pe an, în luna decembrie, pentru 
anul urm�tor, sau în cursul anului, dac� aceasta se modific� cu peste 5 puncte 
procentuale”. 

 
� Prin republicarea celor dou� articole la data de 24.06.2004, acestea au devenit 

art. 114 �i art. 115 cu urm�torul con�inut: 
 
ART. 114 
„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. 

(2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite potrivit 
legii. 

(3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi 
apar�ine crean�a principal�”. 

 
ART. 115 
„Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 

urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.[…] 

(5) Nivelul dobânzii se stabile�te prin hot�râre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Finan�elor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de 
referin�� a B�ncii Na�ionale a României, o dat� pe an, în luna decembrie, pentru 
anul urm�tor, sau în cursul anului, dac� aceasta se modific� cu peste 5 puncte 
procentuale”. 

 
� �i ulterior au devenit art. 115 �i art. 116 cu urm�torul con�inut: 
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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. 

(2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite potrivit 
legii. 

(3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi 
apar�ine crean�a principal�. 

(4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin decizii 
întocmite în condi�iile aprobate prin ordin al ministrului finan�elor publice, cu 
excep�ia situa�iei prev�zute la art. 138 alin. (6)”. 

 
ART. 116 
„Major�ri de întârziere 
(1)Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.[…] 

(5)Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 

 
Începând cu data de 01.08.2007 art. 115 �i art. 116 au devenit art. 119 �i art. 

120 cu urm�torul con�inut: 
 
ART. 119 
„Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
(2) Nu se datoreaz� major�ri de întârziere pentru sumele datorate cu 

titlu de amenzi de orice fel, obliga�ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, 
cheltuieli de executare silit�, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum �i 
sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor �i sumelor confiscate care nu 
sunt g�site la locul faptei. 

(3) Major�rile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine 
crean�a principal�. 

(4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condi�iile aprobate prin ordin al ministrului economiei �i finan�elor, cu excep�ia 
situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6).” 

 
ART. 120 
„Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 

începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
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(7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 

 
Societatea men�ioneaz� c� s-au calculat eronat dobânzile de întârziere de la 

data de 25.01.2008 pân� la data de 14.02.2008, interval care con�ine 20 zile �i nu 112 
zile dup� cum a calculat organul de control. 

Având în vedere prevederile legale mai sus citate �i analizând anexa la 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ......................., în care organul de inspec�ie fiscal� a 
determinat modul de calcul al accesoriilor, rezult� c� acesta a stabilit un num�r de 112 
zile aflate în intervalul 21.01.2008 – 14.02.2008, dar num�rul corect de zile era de 20. 
Rezult� astfel c� în mod eronat organul fiscal a calculat accesoriile aferente 
impozitului pe profit total stabilit suplimentar �inând cont de acest num�r de zile. 

�inând cont de faptul c� accesoriile au fost calculate eronat de organul de 
control, �i având în vedere c� pentru o parte din obliga�iile de plat� care au generat 
aceste accesorii decizia de impunere a fost desfiin�at� �i urmând �i principiul de drept 
„accesorium sequitur principale”, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere nr. 
....................... �i pentru suma de ........ lei reprezentând accesorii. 

 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziilor �i în temeiul 
prevederilor art. 14 lit. a, art. 17, art. 19 alin. 1, art. 21 alin. 1 �i alin. 4 lit. f, art. 145 
alin. 2 lit. a, art. 146 alin. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, pct. 12, 
pct. 13, pct. 44, pct. 45 alin. 4 din Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal referitoare la aplicarea prevederilor art. 19 alin. 1, art. 21 �i art. 145 din Codul 
fiscal, art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, art. 7 alin. 2, art. 64, art. 
98, art. 105 �i art. 107 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
art. 108 �i art. 109 din OG 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, devenite prin 
republicare art. 114 �i art. 115, ulterior art. 114 �i art. 115, apoi art. 115 �i art. 116 �i 
apoi art. 119 �i art. 120, coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 

                                    DECIDE: 
 
 
 

1. Respingerea contesta�iei depuse de …………, cu sediul în municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, str. ……………………., jud. Suceava, împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale  suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
......................., întocmit� de Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, privind suma de ........ lei, 
reprezentând impozit pe profit aferent anului 2004, ca neîntemeiat�. 
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2. Desfiin�area Deciziilor de impunere privind impozitul pe venit stabilit 
suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� 
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. 
....................... �i nr. ......................., întocmite de Activitatea de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, privind suma de 
…………. lei, reprezentând: 

 
•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2007, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
•    ........ lei – impozit pe profit aferent anului 2005, stabilit prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
• ........ lei – accesorii aferente impozitului pe profit, stabilite prin Decizia de 

impunere nr. .......................; 
•      ........ lei – TVA de plat�, respins� la rambursare prin Decizia de impunere nr. 

.......................; 
•   ........ lei – accesorii TVA stabilite prin Decizia de impunere nr. ......................., 

urmând ca organele fiscale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat deciziile de 
impunere contestate, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii 
bugetare �i pentru aceea�i perioad� supus� controlului prin actule administrative 
fiscale desfiin�ate, în func�ie de cele precizate prin prezenta decizie. 
 

Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis deciziile de impunere contestate 
�i desfiin�ate prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 DIRECTOR  EXECUTIV,  
                           ………………………. 
                       
Tema: impozit pe profit - pct. 170 – deductibilitatea fiscal� a cheltuielilor 
înregistrate în contabilitate f�r� a avea la baz� documente justificative 

- art. 21 alin. 4 lit. f) din legea nr. 571 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
ulterioare 
 
Tema: impozit pe profit - pct. 11 – deductibilitatea fiscal� a cheltuielilor aferente 
achizi�iilor care nu sunt f�cute în scopul desf��ur�rii propriei activit��i 

- art. 21 alin. 1 din legea nr. 571 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
ulterioare 
 
Tema: TVA – pct. 11 – dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
unor opera�iuni care nu sunt achizi�ionate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

- art. 145 alin. 2 lit. a) din legea nr. 571 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
ulterioare 


