DECIZIA NR.89/ .07.2010
privind solutionarea contestatiei formulate de
SC XXXXXX SRL
cu sediul in Medias, str.XXXX nr.X,jud.Sibiu
Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 209 din
OG 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de SC XXXX SRL impotriva Deciziei
de impunere nr.XXX din data de 30.04.2010 si a Raportului de inspectie fiscala nr. XXX
din 30.04 .2010 emise de Activitatea de Inspectie Fiscala Sibiu.
Contestatia a fost depusa prin avocat, in termenul impus de art.207 din O.G
nr.92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala, fiind transmisa prin posta in 03.06.2010
si inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Sibiu cu
nr.19658/08.06.2010. Decizia ce face obiectul contestatiei a fost comunicata petentei in
data de 04.05.2010, iar la dosarul contestatiei a fost depusa imputernicirea avocatiala.
Suma contestata este de XXXX lei si reprezinta :
- XXXX lei impozit pe profit
- XXXXX lei majorari de intarziere aferente impozitului pe profit
- XXXXX lei impozit pe dividende
- XXXXX lei majorari impozit pe dividende
- XXXXX lei TVA
- XXXX lei majorari TVA
I.Prin contestatia depusa petenta solicita:
- anularea deciziei de impunere nr.374 din 30.04.2010 si a raportului de inspectie
fiscala nr.5242 din data de 30.04.2010 pentru netemeinicie si nelegalitate
- anularea datoriei bugetare suplimentare in valoare de XXXX lei din care: XXXX lei
impozit pe profit cu XXXX lei majorari aferente, XXXX lei impozit pe dividende cu XXXX lei
majorari aferente si XXXX lei TVA cu XXXX lei majorari aferente
Motivele invocate de petenta in sustinerea celor mai sus prezentate sunt urmatoarele:
1) – in ceea ce priveste impozitul pe profit organul de inspectie fiscala nu justificata
in fapt si in drept, erorile de calcul si evidentiere ale impozitului pe profit.
2) - de asemenea, invocarea de catre organul de inspectie fiscala a art. 19 din
Codul Fiscal pentru neadmiterea la deducere a cheltuielilor este nefondata, intrucat
societatea a prezentat “actele justificative ale tranzactiilor efectuate care dovedesc
legatura dintre cheltuielile si veniturile realizate.”
3) - suma stabilita suplimentar cu titlu de impozit pe dividende si majorarile aferente
nu este justificata, facand precizarea ca “modul de utilizare al profitului net este atributul
exclusiv al adunarii generale a asociatilor,...obligatia de plata a impozitului pe dividende ia

nastere odata cu plata catre asociati, a rezultatului financiar”. De asemenea societatea
precizeaza faptul ca asociatii nu au aprobat repartizarea profitului net, nu a fost facuta
plata dividendelor catre asociati, sumele incasate de catre acestia reprezentand avansuri
ce au fost justificate prin achizitionarea si plata utilajelor si obiectelor de inventar
inregistrate in patrimoniul social.
4) - suma stabilita suplimentar cu titlu de TVA suplimentara de plata si majorarile
aferente au fost stabilite de catre organele de inspectie fiscala, fara a se tine seama de
documentele justificative si natura operatiunilor economice.
II .Organul de inspectie fiscala prin Decizia de impunere nrXXX/30.04.2010 privind
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de Inspectia fiscala si Raportul de inspectie fiscala nr. XXXX.04.2010 a retinut urmatoarele aspecte:
Inspec ia fiscal s-a desf urat urmare a avizului de inspec ie fiscal înregistrat la
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Sibiu – Activitatea de Inspec ie Fiscal
sub nr. 948/27.01.2010 si a cuprins perioada 14.02.2007–31.12.2009 conform prevederilor
art. 23 i 98 din OG nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
In ceea ce priveste impozitul pe profit
1. Conform balan ei de verificare întocmit la data de 31.12.2007 societatea
verificat , constituie un impozit pe profit în sum de XXXX lei (cont 691), dar prin
declara iile 100 “Declara ie privind impozitul pe profit” înregistrate la Administra ia
Finan elor Publice a Municipiului Media societatea declar un impozit pe profit în sum
total de XXX lei , iar prin declara ia 101 înregistrat la AFP Media sub nr. XXX/15.04.08
declar un impozit pe profit datorat final în sum de XXX lei, respectiv o diferen de
impozit pe profit de recuperat în sum de XX lei.
În urma verific rilor efectuate s-a constatat faptul c societatea verificat nu
declar in mod corect impozitul pe profit in cursul anului 2007.
Organul de inspec ie fiscal a procedat la recalcularea impozitului pe profit aferent
anului 2007 determinând un impozit pe profit în sum total de XXXXX lei astfel :
-pentru trimestrul I 2007 în sum de
XXX lei,
-pentru trimestrul II 2007 în sum de XXXX lei,
-pentru trimestrul III 2007 în sum de XXX lei,
-pentru trimestrul IV 2007 în sum de XXX lei.
Întrucât societatea întocme te i depune declara ia 101 rectificativ privind
impozitul pe profit aferent
anului 2007 înregistrat
la AFP Media sub nr.
26377/01.03.2010, prin care declar în mod corect un impozit pe profit final în sum de
31.361 lei, organul de inspec ie fiscal nu a determinat un impozit pe profit suplimentar
aferent anului 2007, dar a procedat la calcul accesorii pentru neplata la termen a
impozitului pe profit, determinând major ri de întârziere pentru perioada 26/04/2007 –
25/04/2008 în sum total de 6.608 lei.
2. SC XXXX SRL înregistreaz în perioada 01.01.2008 – 31.12.2008 în contul 658
”Alte cheltuieli de exploatare” suma total de 21.947 lei din care XXXX lei reprezentând
amenzi i major ri datorate bugetului de stat, pe care le consider în mod eronat ca fiind
deductibile fiscal la calculul profitului impozabil .
Având în vedere cele prezentate organul de inspec ie fiscal a procedat la majorarea
profitului impozabil aferent anului 2008 cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal în
sum total de XXXX lei, dup cum urmeaz :
- trimestrul I 2008 suma de XXX lei;
- trimestrul II 2008 suma de XXXX lei;
- trimestrul III 2008 suma de XXXX lei;
- trimestrul IV 2008 suma de XXX lei.

3. În trimestrul I 2008 societatea verificat înregistreaz în eviden a contabil
urm toarele facturi fiscale emise de c tre diver i furnizori c tre SC XXXX SRL astfel :
- factura nr VDF 11963405/08.01.2008 emisa de c tre SC XXXXSA în valoare de 634 lei
cu o TVA aferent în suma de XXX lei, este înregistrat în contul 626”Cheltuieli po tale i
taxe de telecomunica ii
-factura nr 8998996/10.01.2008 emisa de c tre SC XXX SA în valoare de XXXlei cu o TVA
aferent în sum de XX lei este înregistrat în contul 6028” Cheltuieli cu materiale
consumabile”,
De asemenea în luna martie 2009 societatea înregistreaz în eviden a contabil
prin articolele contabile: 601=301 suma de XXX lei i respectiv 6028=3028 suma de XXX
lei reprezentând consumuri de materii prime i materiale f r a avea la baz un document
de intrare în gestiune.
Contribuabilul verificat în mod eronat consider valoarea cheltuielilor înregistrate în
contabilitate care nu au la baz un document justificativ în sum total de XXX lei ca fiind
deductibil fiscal la calculul profitului impozabil aferent trimestrului I 2008 i respectiv
trimestrului I 2009.
Având în vedere cele prezentate organul de inspec ie fiscal a procedat la
majorarea profitului impozabil cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal în sum total
de XXX lei, dup cum urmeaz :
- trimestrul I 2008 suma de
XXX lei;
- trimestrul I 2009 suma de XXX lei;
4. În luna august 2008 societatea verificat achit suma de XXXX lei c tre
persoana fizic XXXX, reprezentând contravaloare prest ri servicii i înregistreaz în
eviden a contabil prin nota contabil
628=5121 fara ca societatea sa aiba încheiate
contracte de colaborare cu respectiva persoan fizic
i sa de ina situa ii de lucr ri,
rapoarte de lucru, procese verbale de recep ie. Organul de inspec ie fiscal a procedat la
majorarea profitului impozabil aferent anului 2008 cu valoarea cheltuielilor nedeductibile
fiscal în sum total de XXXX lei;
5. SC XXXXX SRL înregistreaz în perioada 01.05.2009 – 31.12.2009 în contul
6022 “Cheltuieli privind combustibilul” suma total
de XXXX lei, reprezentând
contravaloare combustibil utilizat de autoturismele închiriate de c tre societate destinate
transportului exclusiv de persoane.
Societatea nu deduce TVA aferent dar consider în mod eronat cheltuielile cu
combustibilul în sum total de XXXX lei ca fiind deductibile la calculul profitului impozabil
aferent anului 2009.
Organul de inspec ie fiscal a procedat la majorarea profitului impozabil aferent
anului 2009 cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal în sum total de XXXX lei, dup
cum urmeaz :
-în trimestrul II 2009 suma de XXXX lei,
-în trimestrul III 2009 suma de XXXX lei,
-în trimestrul IV 2009 suma de XXXX lei.
Sintetizând cele prezentate la pct.1-5, organul de inspec ie
cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit aferent perioadei
total de XXXXX lei, astfel:
- cheltuieli nedeductibile fiscal aferente anului 2008 în sum total
- cheltuieli nedeductibile fiscal aferente anului 2009 în sum total

fiscal stabile te
verificate în sum
de XXXX lei;
de XXXX lei.

6. Societatea verificat înregistreaz în mod eronat în eviden a contabil , în contul
704”Venituri din prestari servicii” valoarea total a facturilor emise c tre diversi parteneri
interni inclusiv TVA aferent . Situa ia facturilor înregistrate eronat în eviden a contabil se
prezinta astfel:

-factura fiscal nr. 35/18.02.2008 emis c tre SC XXXSRL reprezentând rest plat
la ctr. 4/19.12.2007 în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXX leiînregistrat eronat pe venituri (cont 704) suma de XXXX, f r a colecta TVA în sum de
XXXX lei;
-factura fiscal nr. 44/26.11.2008 emis c tre SC XXXX SRL reprezent nd lucr ri
amenaj ri exterioare în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXX leiînregistrat eronat pe venituri (cont 704) suma de XXXX lei, f r a colecta TVA în sum
de XXXX lei;
-factura fiscal nr. 45/05.12.2008 emis c tre SC XXXX SRL reprezent nd lucr ri
repara ii grajd în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXX lei- înregistrat
eronat pe venituri (cont 704) suma de XXXX lei f r a colecta TVA în sum de XXXX lei.
Pentru lucr rile de repara ii efectuate c tre SC XXXX SRL în baza facturii nr.
45/05.12.2008 societatea încaseaz un avans în sum total de XXXXX lei prin chitan a
nr.10/22.11.2008, f r a colecta TVA aferent în sum de XXX lei
In luna decembrie 2008 societatea înregistreaz eronat în contul 704 suma de
XXXX lei (inclusiv TVA aferent ), corect fiind suma de XXXX lei.
Prin aceste inregistrari eronate societatea si-a marit in mod eronat veniturile cu
suma de XXXX lei
7. Societatea nu înregistreaz în eviden a contabil urm toarele facturi fiscale în
sum total de XXXXX lei astfel:
- factura fiscal nr. EU 08-02-02/12.02.2008 în valoare de XXXX eur, respectiv XXX
lei
- factura fiscal nr. EU 08-05-04/25.05.2008 în valoare de XXXX eur, respectiv
XXXX lei
- factura fiscal nr. 43/24.11.2008 emis c tre SC XXXXX SRL, în valoare de XXXX
lei cu o TVA aferent în sum de XXXX lei
Organul de inspec ie fiscal a procedat la majorarea profitului impozabil cu valoarea
veniturilor impozabile neînregistrate în eviden a contabil în sum total de XXXX lei :
- suma de XXXX lei pentru trimestrul I 2008;
- suma de XXXX lei pentru trimestrul II 2008;
- suma de XXXX64 lei pentru trimestrul IV 2008.
In concluzie,urmare a deficientelor constatate, organul de inspectie fiscala a stabilit un
impozit pe profit suplimentar in suma de XXXX lei si majorari de intarziere aferente de
XXXX lei.
Impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
A. Conform balan ei de verificare încheiat la data de 30.06.2009 societatea
verificat înregistreaz un sold final debitor al contului 461 ”Debitori diver i” în sum de
XXXXX lei, iar la data de 31.12.2009 soldul final al contului 461 ”Debitori diver i” este în
sum de 0 lei;
Avansurile ridicate i nejustificate de c tre administratorul societ ii în perioada iunie
2007 – iunie 2009 în sum de XXXXX lei au fost restituite în data de 15.12.2009 prin
depunerea de numerar în caseria societ ii, în acest scop fiind întocmit dispozi ia de
încasare nr. 1/15.12.2009;
În baza contractului nr 2/15.12.2009 si nr.3 /15.01.2010 SC XXXXX SRL Media ,
achizi ioneaz diverse obiecte de inventar i mijloace fixe proprietatea persoanei fizice
Novak Helmut i d-na Novak Lumini a .
Tot la accea i dat de 15/12/2009, societatea achitat suma de XXXXX lei c tre cele dou
persoane fizice ce de in calitatea de asocia i, respectiv d-nul Novak Helmuth i d-na Novak
Lumini a, astfel:

- cu dispozi ia de plat nr. 1 din data de 15.12.2009 s-a achitat suma de XXXX lei
reprezentând contravaloarea contractului de vânzare – cump rare nr. 2/15.12.2009
încheiat între Novak Helmut – persoan fizic - în calitate de vânz tor i S.C. XXX XXXXt
S.R.L. în calitate de cump r tor.
În baza contractului mai sus men ionat SC XXXX SRL Media achizi ioneaz
diverse obiecte de inventar i mijloace fixe proprietatea persoanei fizice XXXX, acestea
fiind men ionate în lista anex la contractul de vânzare – cump rare nr. 2/15.12.2009;
- cu dispozi ia de plat nr. 2 din data de 15.12.2009 s-a achitat suma de XXXXX lei
reprezentând contravaloarea contractului de vânzare – cump rare nr. 3/15.01.2010
încheiat între XXXX –persoan fizic - în calitate de vânzator i SC XXXX SRL în calitate
de cump r tor.
În baza contractului mai sus men ionat SC XXXXX SRL Media achizi ioneaz
diverse obiecte de inventar i mijloace fixe proprietatea persoanei fizice XXXX, acestea
fiind men ionate în lista anex la contractul de vânzare – cump rare nr. 3/15.12.2009;
- cu dispozi ia de plat nr. 3 din 15.12.2009 s-a achitat suma de XXXX lei reprezentând
contravaloarea contractului de vânzare – cump rare nr. 4/15.12.2009 încheiat între Novak
Lumini a – persoan fizic - în calitate de vânz tor i SC XXXX SRL în calitate de
cump r tor.
În baza contractului mai sus men ionat SC XXXX SRL Media achizi ioneaz
diverse obiecte de inventar, materiale i mijloace fixe proprietatea persoanei fizice XXXX
XXXXX, acestea fiind men ionate în lista anex la contractul de vânzare – cump rare nr.
4/15.12.2009.
În urma solicit rii de explica ii scrise din partea administratorului societ ii acesta a
declarat urm toarele:
- sumele de bani ridicate din societate au fost utilizate “pentru a-mi acoperi datoriile
rezultate din achizi ionarea acestor scule i utilaje”
- dispozi ia de încasare nr. 1 din data de 15.12.2009 a fost întocmit pentru a se putea
rezolva scriptic problema utilajelor, suma nefiind depus în numerar în caseria societ ii;
- sumele înscrise în dispozi iile de plat nr. 1, 2 i 3 nu au fost pl tite efectiv.
Opera iunile înscrise în contractele de vânzare – cump rare nr. 2, 3 i 4 din 15.12.2009,
dispozi ia de încasare nr. 1 /15.12.2009 întocmit pentru suma de XXXX lei i dispozi iile
de plat nr. 1, 2 i 3 din data de 15.12.2009 nu sunt reale întrucât sumele de bani nu au
existat, nefiind depuse în numerar în caseria societ ii i de asemenea pl iile nu au fost
efectiv realizate.
În concluzie, sumele de bani ridicate din societate de c tre d-nul XXXX nu pot fi
justificate, suma de XXXX lei reprezentând sume de bani achitate de c tre societate în
folosul personal al asocia iilor.
B. Societatea înregistreaz la data de 31.12.2009 în soldul contului 5311 ”Casa în lei”
suma de XXXXX lei, sum ce se reg se te i ca sold al registrului de cas întocmit la data
de 31.12.2009.
Au fost solicitate explica ii scrise din partea administratorului cu privire la existen a fizic
a numerarului din casieria unit ii, acesta precizând faptul c nu poate justifica sumele
înscrise în registrele de cas , deoarece suma nu exist fizic în caseria unit ii.
Prin nota explicativ dat de c tre administratorul societ ii XXXX în data de
06.04.2010 acesta declar faptul c suma de XXXXX lei nu exista fizic în casieria unit ii
la data de 31.12.2009, i c “soldul casei se compune din sume care au fost ridicate de
c tre administratorul societ ii în perioada iunie 2008 –decembrie 2009”.
Având în vedere cele prezentate anterior, suma de XXXXX lei ridicat din
societate nu poate fi justificat de c tre d- nul XXXXX, reprezentând sum achitat
de c tre societate în folosul personal al administratorului.
Sintetizând cele prezentate la pct. I i II organul de inspec ie fiscal consider c
suma de XXXXX lei este constituit din sume de XXXXXX achitate de c tre societate în
folosul personal al asocia ilor.

Întrucât suma de XXXX lei reprezint sum net încasat de c tre d-nul Novak Helmut
organul de inspec ie fiscal a determinat baza de calcul a impozitului pe dividende, astfel:
(473.791 lei *100)/84 = 564.037 lei
Pentru suma de XXXX lei SC XXXX SRL Media datoreaz un impozit pe dividende
în sum total de XXXX lei, calculat astfel:
XXXX lei *16% = XXXX lei
Pentru neplata la termen a sumei de XXXXX lei reprezentând impozit pe dividende
organul de inspec ie fiscal a calculat major ri de întârziere în sum total de XXXX
lei.
Taxa pe valoarea adaugata
1.Societatea deduce în mod eronat o TVA în sum total de XXXX lei aferent facturilor
fiscale emise de c tre diver i furnizori c tre SC XXX SRL si inregistrate in evidenta
contabila a SC XXXXX SRL
Organul de inspec ie fiscal stabile te o TVA suplimetar în sum de XXX lei.
2.Pentru lucr rile de repara ii efectuate c tre SC XXXX SRL societatea încaseaz un
avans în sum total de XXXX lei prin chitan a nr.10/22.11.2008, f r a colecta TVA
aferent în sum de XXX lei (XXXXx19/119).
Organul de inspec ie fiscal stabileste o TVA suplimentar în sum de XXXX lei.
3.Societatea verificat emite urm toarele facturi fiscale c tre diver i parteneri interni
pentru care nu colecteaz TVA în sum total de XXXXX lei:
- factura fiscal nr. 35/18.02.2008 emis c tre SC XXX SRL reprezentând rest plat
la ctr. 4/19.12.2007 în valoare de XXXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXX lei;
- factura fiscal nr. 43/24.11.2008 emis c tre SC XXXXX SRL, în valoare de XXXX
lei cu o TVA aferent în sum de XXXX lei reprezent nd rest plat lucr ri amenaj ri
exterioare.
- factura fiscal nr. 44/26.11.2008 emis c tre SC XXXX SRL reprezent nd lucr ri
amenaj ri exterioare în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXX lei;
factura fiscal nr. 45/05.12.2008 emis c tre SC Karpaten Meat SRL
reprezent nd lucr ri repara ii grajd în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de
XXXXX lei;
Având în vedere cele de mai sus, organul de inspec ie fiscal stabileste o TVA
suplimentar în sum total de XXXXX lei.
4. Din verificarea concordan ei în ceea ce prive te taxa pe valoarea ad ugat între
Fi a sintetic de eviden pe pl titor, deconturile de tax pe valoarea ad ugat întocmite
pentru perioada verificat i eviden a contabil s-a constatat c nu exist concordan .
La data de 31/12/2009 societatea înregistra în eviden a contabil o TVA de plat în sum
total de XXXX lei, iar în eviden a fiscal înregistra o TVA de plat în sum total de
XXXX lei.
Rezult c la data de 31/12/2009 societatea avea declarat în mod eronat o TVA de plat
mai mic cu suma de XXX lei
Organul de inspec ie fiscal stabile te o TVA suplimentar în sum total de XXX
lei.
În concluzie, pentru perioada 14.02.2007 – 31.12.2009 organul de inspec ie
fiscal a stabilit o TVA suplimentar în sum total de XXX lei si major ri de
întârziere în sum total de XXXX lei.
III. Avand in vedere sustinerile partilor, documentele aflate la dosarul cauzei, legislatia
in vigoare in perioada controlata, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele :

In ceea ce priveste impozitul pe profit
- asa cum s-a aratat la pct.1 Impozitul pe profit, cap. III Constatari fiscale din
Raportul de inspectie fiscala nr.5242/30.05.2010 societatea nu determina, evidentiaza si
declara in mod corect impozitul pe profit in cursul anului 2007, incalcand urmatoarele
prevederi legale:.
- art. 17 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare« Cota de impozit
pe profit care se aplic asupra profitului impozabil este de 16%
- art. 34, alin. (1), lit.b) Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare potrivit
c rora « contribuabilii,..., au obliga ia de a declara i pl ti impozitul pe profit
trimestrial pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare trimestrului pentru
care se calculeaz impozitul.. »
- art. 35, alin. (3) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare
”Contribuabilii sunt r spunz tori pentru calculul impozitului pe profit”
- art. 82, alin. 3 din din OG nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, ”Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale înscriind
corect, complet
i cu bun -credin
informa iile prev zute de formular,
corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz de c tre
contribuabil sau de c tre împuternicit.”.
- in ceea ce priveste precizarea societatii ca “invocarea art. 19 din Codul fiscal in
justificarea neadmiterii la deducere a cheltuielilor este nefondata” facem urmatoarele
precizari:
pct. 2 – suma de XXXX lei reprezentând amenzi i major ri datorate bugetului de stat,
inregistrata de societate în contul 658 ”Alte cheltuieli de exploatare” este considerata in
mod eronat de catre societate deductibil fiscal la calculul profitului impozabil aferent
perioadei ianuarie – decembrie 2008 ,in conformitate cu prevederile art. art. 21, alin. (4),
lit.b) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare potrivit
c ruia nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit “dobânzile/major rile de
întârziere, amenzile, confisc rile i penalit ile de întârziere datorate c tre
autorit ile române, potrivit prevederilor legale”
pct. 3 - În trimestrul I 2008 societatea înregistreaz în eviden a contabil urm toarele
facturi fiscale emise de c tre diver i furnizori c tre SC XXXXX SRL astfel :
- factura nr VDF 11963405/08.01.2008 emisa de c tre SC XXXX SA în valoare de 634 lei
cu o TVA aferent în suma de XXX lei, este înregistrat în contul 626”Cheltuieli po tale i
taxe de telecomunica ii”, document în baza c ruia societatea deduce i o TVA în sum de
XXX lei;
- factura nr 8998996/10.01.2008 emisa de c tre SC UCM SA în valoare de XXX lei cu o
TVA aferent în sum de XX lei este înregistrat în contul 6028” Cheltuieli cu materiale
consumabile”, document în baza c ruia societatea deduce i o TVA în sum de XX lei;
De asemenea în luna martie 2009 societatea înregistreaz în eviden a contabil prin
articolele contabile: 601=301 suma de XXXX lei i respectiv 6028=3028 suma de XXXX lei
reprezentând consumuri de materii prime i materiale f r a avea la baz un document de
intrare în gestiune. Societatea verificata în mod eronat consider valoarea cheltuielilor
înregistrate în contabilitate care nu au la baz un document justificativ în sum total de
XXXX lei ca fiind deductibil fiscal la calculul profitului impozabil aferent trimestrului I 2008
i respectiv trimestrului I 2009, înc lcând astfel prevederile art. 21, alin. (4), lit. f) din Legea
571/2003 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare conform c ruia “nu sunt
deductibile..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”, coroborat cu prevederile art. 6, alin.
(1) din Legea 82/1991 republicat ” 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”

pct. 4. În luna august 2008 societatea verificat achit suma de XXXX lei c tre persoana
fizic XXXXX prin OP nr. 3/18.08.2008 reprezentând contravaloare prest ri servicii i
înregistreaz în eviden a contabil plata efectuat prin nota contabil 628=5121 cu suma
de XXXX lei. Urmare a verific rilor efectuate s-a constatat faptul c societatea nu are
încheiate contracte de colaborare cu respectiva persoan fizic i nu de ine situa ii de
lucr ri, rapoarte de lucru sau procese verbale de recep ie; aceasta nu poate justifica
natura/necesitatea serviciilor prestate de c tre persoana fizic XXXXe, înc lcând astfel
prevederile art. 21, alin.(4), lit. m) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i
complet rile ulterioare conform c ruia “nu sunt deductibile ...cheltuielile cu serviciile
de management, consultan , asisten sau alte prest ri de servicii, pentru care
contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest rii acestora în scopul activit ilor
desf urate i pentru care nu sunt încheiate contracte;”coroborat cu prevederile pct.
48 din HG 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare potrivit caruia” “ Pentru a
deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan ,asisten sau alte
prest ri de servicii trebuie s se îndeplineasc cumulativ urm toarele condi ii:
- serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie executate în baza unui contract
încheiat între
p r i sau în baza oric rei forme contractuale prev zute de lege; justificarea prest rii
efective a serviciilor se efectueaz : prin situa ii de lucr ri, procese verbale de
recep ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia sau orice alte materiale
corespunz toare;
- contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efectu rii cheltuielilor prin
specificul activit ilor desf urate.”
pct. 5. SC XXXX SRL înregistreaz în perioada 01.05.2009 – 31.12.2009 în contul 6022
“Cheltuieli privind combustibilul” suma total de XXX lei, reprezentând contravaloare
combustibil utilizat de autoturismele închiriate de c tre societate destinate transportului
exclusiv de persoane.
Societatea consider în mod eronat cheltuielile cu combustibilul în sum total de XXXX
lei ca fiind deductibile la calculul profitului impozabil aferent anului 2009, înc lcând astfel
prevederile art. 21, alin.(4), lit. t) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i
complet rile ulterioare
Concluzionand, cheltuielile in suma totala de XXXX lei, aferente anilor 2008 si 2009
sunt nedeductibile fiscal in baza prevederilor legale mentionate distinct pe fiecare speta si
nu prin invocarea art. 19 Codul Fiscal.
pct.6 si pct.7.- prin inregistrarea eronata sau neanregistrarea unor facturi in evidenta
contabila in anul 2008, societatea a diminuat baza impozabila cu suma de XXXX lei
Modul de calcul al profitului impozabil si al impozitului pe profit stabilit suplimentar
prezentat in anexa nr. 6 la Raportul de inspectie fiscala nr.5242/30.05.2010 respecta
prevederile art.19 din Legea 571/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
conform caruia” « profitul impozabil se calculeaz ca diferen
între veniturile
realizate din orice surs i cheltuielile efectuate în scopul realiz rii de venituri, dintrun 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.«
In concluzie , societatea datoreaza un impozit pe profit suplimentar de XXXX lei si
majorari de intarziere de XXXXX lei
Sunt aplicabile urm toarele prevederi legale:

-- art. 19, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare potrivit
c ruia « 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.«
- art. 17 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare« Cota de impozit
pe profit care se aplic asupra profitului impozabil este de 16%
- art. 34, alin. (1), lit.b) Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare potrivit
c rora « contribuabilii,..., au obliga ia de a declara i pl ti impozitul pe profit
trimestrial pân la data de 25 inclusiv a primei luni urm toare trimestrului pentru
care se calculeaz impozitul.. »
- art. 35, alin. (3) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare
”Contribuabilii sunt r spunz tori pentru calculul impozitului pe profit”
- art. 82, alin. 3 din din OG nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, ”Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale înscriind
corect, complet
i cu bun -credin
informa iile prev zute de formular,
corespunz toare situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz de c tre
contribuabil sau de c tre împuternicit.”,
- art. 21, alin. (4), lit.b) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile
ulterioare
potrivit c ruia nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit “dobânzile/major rile de
întârziere, amenzile, confisc rile i penalit ile de întârziere datorate c tre
autorit ile române, potrivit prevederilor legale”
- art. 21, alin.(4), lit.f) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile
ulterioare conform c ruia “nu sunt deductibile..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”
- art. 6, alin. (1) din Legea 82/1991 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare”
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.21, alin. (4), lit. m) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile
ulterioare
conform c ruia “nu sunt deductibile ...cheltuielile cu serviciile de management,
consultan , asisten sau alte prest ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot
justifica necesitatea prest rii acestora în scopul activit ilor desf urate i pentru
care nu sunt încheiate contracte;”
- pct . 48 din HG 44/2004 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare potrivit
c ruia
“ Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan ,asisten
sau alte prest ri de servicii trebuie s se îndeplineasc cumulativ urm toarele
condi ii:
- serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie executate în baza unui contract
încheiat între p r i
sau în baza oric rei forme contractuale prev zute de lege; justificarea prest rii
efective a serviciilor se efectueaz : prin situa ii de lucr ri, procese verbale de
recep ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia sau orice alte materiale
corespunz toare;
- contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efectu rii cheltuielilor prin
specificul activit ilor desf urate.
- art. 21, alin. 4, lit. t din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare sunt
nedeductibile:

“t). în perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010, cheltuielile privind combustibilul
pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul
rutier de persoane, cu o greutate maxim autorizat care s nu dep easc 3.500 kg
i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând i scaunul oferului,
aflate în proprietatea sau în folosin a contribuabilului, cu excep ia situa iei în care
vehiculele se înscriu în oricare dintre urm toarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven ie, repara ii, paz
i protec ie,
curierat, transport de personal la i de la locul de desf urare a activit ii, precum i
vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele
utilizate de agen i de vânz ri i de agen i de recrutare a for ei de munc ;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat , inclusiv pentru
activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru închirierea c tre alte persoane, inclusiv pentru
desf urarea activit ii de instruire în cadrul colilor de oferi.”
- capitolul VII “Func iunea conturilor”, clasa 7 ”Conturi de venituri”, contul 704 “Venituri
din lucrari
executate si servicii prestate” din OMFP 1752/2005 cu modific rile i complet rile
ulterioare potrivit c ruia “În creditul contului 704 “Venituri din lucrari executate si
servicii prestate” se înregistreaz :
- tarifele lucr rilor executate i serviciilor prestate, facturate clien ilor (411)
- tarifele lucr rilor executate i serviciilor prestate, încasate în numerar (531)”
- sec iunea 7.10.1. Venituri, art. 215, alin. 1 din OMF nr. 1752/2005 cu modific rile i
complet rile ulterioare potrivit c rora:
“ Veniturile din prest ri de servicii se înregistreaz în contabilitate pe m sura
efectu rii acestora.”
- art. 120, alin.(1) din OG 92/2003 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare
potrivit c ruia” 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.”
- art. 120, alin.(7) din OG 92/2003 republicat cu modific rile i complet rile ulterioare
potrivit c ruia “ Nivelul major rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”
Impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
In contestatia formulata societatea considera ca suma stabilita suplimentar cu titlu
de impozit pe dividende si majorarile aferente nu este justificata, facand precizarea ca
“modul de utilizare al profitului net este atributul exclusiv al adunarii generale a
asociatilor”,...obligatia de plata a impozitului pe dividende ia nastere odata cu plata catre
asociati, a rezultatului financiar
- avansurile ridicate i nejustificate de c tre administratorul societ ii în perioada iunie
2007 – iunie 2009 în sum de XXXXX lei au fost restituite în data de 15.12.2009 prin
depunerea de numerar în caseria societ ii, în acest scop fiind întocmit dispozi ia de
încasare nr. 1/15.12.2009;
- tot la accea i dat de 15/12/2009, societatea verificat a achitat suma de XXXX lei c tre
cele dou persoane fizice ce de in calitatea de asocia i, respectiv d-nul XXX i d-na XX
XXXX, astfel:
- cu dispozi ia de plat nr. 1 din data de 15.12.2009 s-a achitat suma de XXXX lei
reprezentând contravaloarea contractului de vânzare – cump rare nr. 2/15.12.2009
încheiat între XXXXX – persoan fizic - în calitate de vânz tor i S.C. XXXXX S.R.L. în
calitate de cump r tor;

- cu dispozi ia de plat nr. 2 din data de 15.12.2009 s-a achitat suma de XXXX lei
reprezentând contravaloarea contractului de vânzare – cump rare nr. 3/15.01.2010
încheiat între XXXXX –persoan fizic - în calitate de vânzator i SC XXXX SRL în calitate
de cump r tor;
- cu dispozi ia de plat nr. 3 din 15.12.2009 s-a achitat suma de XXXX lei reprezentând
contravaloarea contractului de vânzare – cump rare nr. 4/15.12.2009 încheiat între XXXX
XXXXX – persoan fizic - în calitate de vânz tor i SC XXXX SRL în calitate de
cump r tor.
În urma solicit rii de explica ii scrise din partea administratorului societ ii acesta
a declarat urm toarele:
- sumele de bani ridicate din societate au fost utilizate “pentru a-mi acoperi datoriile
rezultate din achizi ionarea acestor scule i utilaje”
- dispozi ia de încasare nr.1 din data de 15.12.2009 a fost întocmit pentru a se putea
rezolva scriptic problema utilajelor, suma nefiind depus în numerar în caseria societ ii;
- sumele înscrise în dispozi iile de plat nr. 1, 2 i 3 nu au fost pl tite efectiv.
Scopul întocmirii documentelor mai sus men ionate (contracte de vânzare –
cump rare i dispozi ii de încasare/plat ) a fost acela de a justifica suma de XXXX lei
eviden iat în soldul debitor al contului 461 “Debitori diver i” prin opera iuni economice
nereale, iar aceasta reprezenta sume de bani achitate de catre societate in folosul
personal al asociatilor.
De asemenea, societatea înregistreaz la data de 31.12.2009 în soldul contului
5311 ”Casa în lei” suma de XXXXX lei, sum ce se reg se te i ca sold al registrului de
cas întocmit la data de 31.12.2009.
Prin nota explicativ dat de c tre administratorul societ ii Helmut Novak (anexa
nr. 11 la raportul de inspec ie fiscal ) acesta declar faptul c suma de XXXX lei nu exista
fizic în casieria unit ii la data de 31.12.2009, i c “soldul casei se compune din sume
care au fost ridicate de c tre administratorul societ ii în perioada iunie 2008 –decembrie
2009”.
In concluzie, suma de XXXXX lei ridicat din societate nu poate fi justificat de c tre dnul XXXXXX si reprezenta sum achitat de c tre societate în folosul personal al
administratorului.
Sintetizând cele prezentate, suma de XXXXX lei este constituit din sume de bani
(achitate de c tre societate în folosul personal al asocia ilor, reprezinta suma neta
incasata de catre d-nul Helmuth Novak iar in conformitate cu art. 7, pct. 12 coroborat cu
prevederile art. 67, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare,
societatea avea obligatia constituirii si virarii impozitului pe dividende .
Pentru neplata la termen a sumei de XXXXX lei reprezentând impozit pe dividende
societatea datoreaza major ri de întârziere în sum total de XXXXX lei.
In conformitate cu prevederile art. 7, pct. 12 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i
complet rile ulterioare: “Dac suma pl tit de o persoan juridic pentru bunurile sau
serviciile furnizate c tre un participant la persoana juridic dep e te pre ul pie ei pentru
astfel de bunuri sau servicii, atunci diferen a se trateaz drept dividend.
De asemenea, dac suma pl tit de o persoan juridic pentru bunurile sau
serviciile furnizate în favoarea unui ac ionar sau asociat al persoanei juridice este
efectuat în scopul personal al acestuia, atunci suma respectiv este tratat ca
dividend.”
Potrivit prevederilor art. 67, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i
complet rile ulterioare:“(1) Veniturile sub form de dividende, inclusiv sumele primite
ca urmare a de inerii de titluri de participare la fondurile închise de investi ii, se
impun cu o cot de 16% din suma acestora. Obliga ia calcul rii i re inerii
impozitului pe veniturile sub form de dividende revine persoanelor juridice, odat
cu plata dividendelor c tre ac ionari sau asocia i. Termenul de virare a impozitului
este pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care se face plata. În cazul

dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl tite ac ionarilor sau asocia ilor pân
la sfâr itul anului în care s-au aprobat situa iile financiare anuale, impozitul pe
dividende se pl te te pân la data de 31 decembrie a anului respectiv.”
Taxa pe valoarea adaugata
pct.1- In ceea ce priveste taxa deductibila, societatea deduce eronat suma de XXX lei, in
baza unei facturi emisa catre o alta societate, respectiv SC Austroman Com SRL
incalcand astfel prevederile art. 146, alin. (1), lit.a) din Legea 571/2003 republicat cu
modific rile i complet rile ulterioare potrivit c ruia “ Pentru exercitarea dreptului de
deducere a taxei, persoana impozabil trebuie s îndeplineasc urm toarele
condi ii:
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);”coroborat cu
prevederile pct. 46, alin. (1) din HG 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare
conform c ruia” Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al
documentelor prev zute la art.146, alin. (1) din Codul Fiscal sau cu alte documente care
s con in cel pu in informa iile rev zute la art.155, alin. (5) din Codul Fiscal sau cu alte
documente care s con in cel pu in informa iile prev zute la art.155, alin. (5) din Codul
Fiscal cu excep ia facturilor simplificate prev zute la pct.78 “
pct. 2 - Pentru lucr rile de repara ii efectuate c tre SC XXX SRL societatea încaseaz un
avans în sum total de XXX lei prin chitan a nr.10/22.11.2008, f r a colecta TVA
aferent în sum de XXX lei (4.000x19/119). Societatea avea obliga ia colect rii TVA
aferent avansului încasat conform prevederilor:
- art. 134 ^2, alin. (2), lit.b) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile
ulterioare “exigibilitatea taxei intervine: la data la care se încaseaz avansul pentru
pl ile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul
generator....Avansurile reprezint plata par ial sau integral a contravalorii
bunurilor i serviciilor, efectuat înainte de data livr rii sau prest rii acestora;”
- art. 137, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare « baza
de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este constituit din:
a) pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii, altele decât cele prev zute la lit.
b) i c), din tot ceea ce constituie contrapartid ob inut sau care urmeaz a fi
ob inut de furnizor ori prestator din partea cump r torului, beneficiarului sau a
unui ter , inclusiv subven iile direct legate de pre ul acestor opera iuni;«
- art. 140, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare « 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 .«
pct. 3 - Societatea emite urm toarele facturi fiscale c tre diver i parteneri interni pentru
care nu colecteaz TVA în sum total de XXXX lei:
- factura fiscal nr. 35/18.02.2008 emis c tre SC XXXX SRL reprezentând rest plat la
ctr. 4/19.12.2007 în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXX lei;
- factura fiscal nr. 43/24.11.2008 emis c tre SC XXXXX SRL, în valoare de XXXX lei cu
o TVA aferent în sum de XXXX lei reprezent nd rest plat lucr ri amenaj ri exterioare.
- factura fiscal nr. 44/26.11.2008 emis c tre SC XXXXX SRL reprezent nd lucr ri
amenaj ri exterioare în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXXX lei;
- factura fiscal nr. 45/05.12.2008 emis c tre SC XXXX SRL reprezent nd lucr ri
repara ii grajd în valoare de XXXX lei cu o TVA aferent în sum de XXXXX lei;

Au fost incalcate urm toarele prevederi legale:
- art. 134 ^2, alin. (2), lit.a) din Legea 571/2003 republicat cu modific rile i complet rile
ulterioare potrivit caruia “exigibilitatea taxei intervine: la data emiterii unei facturi,
înainte de data la care intervine faptul generator;”
- art. 137, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare « baza
de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este constituit din:
a) pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii, altele decât cele prev zute la lit.
b) i c), din tot ceea ce constituie contrapartid ob inut sau care urmeaz a fi
ob inut de furnizor ori prestator din partea cump r torului, beneficiarului sau a
unui ter , inclusiv subven iile direct legate de pre ul acestor opera iuni;«
- art. 140, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare « 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 .«
pct.4- La data de 31/12/2009 societatea înregistra în eviden a contabil o TVA de plat în
sum total de XXXXX lei, iar în eviden a fiscal înregistra o TVA de plat în sum total
de XXXX lei.
Rezult c la data de 31/12/2009 societatea avea declarat în mod eronat o TVA de
plat mai mic cu suma de XXXX lei În conformitate cu prevederile art. 82, alin. 3 din OG
nr. 92/2003, republicat , cu modfic rile i complet rile ulterioare, « Contribuabilul are
obliga ia de a completa declara iile fiscale înscriind corect, complet i cu bun credin informa iile prev zute de formular, corespunz toare situa iei sale fiscale.
Declara ia fiscal se semneaz de c tre contribuabil sau de c tre împuternicit.«
Drept urmare, organul de inspec ie fiscal stabile te o TVA suplimentar în sum
total de XXXXX lei.
În concluzie, pentru perioada 14.02.2007 – 31.12.2009 organul de inspec ie fiscal
a stabilit in mod corect o TVA suplimentar în sum total de XXXX lei si major ri de
întârziere în sum total de XXXX lei.
Pentru considerentele retinute in baza art 211 (5) din OG 92/2003 R
DECIDE
Respinge contestatia ca neantemeiata pentru suma de XXXX lei ce reprezinta :
- XXXX lei impozit pe profit
- XXXXX lei majorari de intarziere aferente impozitului pe profit
- XXXXX lei impozit pe dividende
XXXX lei majorari impozit pe dividende
- XXXXXX lei TVA
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la
comunicare.
Ec XXXXX
DIRECTOR EXECUTIV
VIZAT
Cons jr XXXXX
SEF SERVICIU JURIDIC

