
                                                                                                

                             DECIZIA NR. 1163/2011 
           privind  soluţionarea contestaţiei nr. ...
                formulata de S.C. ... S.R.L. din ...

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  ...  a  fost  sesizată  de 
Activitatea de Inspecţie Fiscală ... asupra contestaţiei nr. ... formulată de 
S.C. ... S.R.L. cu sediul social în ...,  str. ..., nr. ..., bl. ..., sc. ...., ap. ..., 
judeţul  ...,  având  C.U.I.  ...  şi  înregistrată  la  Oficiul  Registrului 
Comerţului  ...  sub numărul  J.../.../...,  reprezentată legal de d-nul ...  în 
calitate de asociat unic şi convenţional prin Cabinet de avocatută “...”.

Petenta  formulează  contestaţie  împotriva  Deciziei  de  impunere 
privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecţia 
fiscală  nr.  ...,  Fişei  privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  stabilite  de 
inspecţia fiscală prin estimare nr. ..., precum şi a Raportului de Inspecţie 
Fiscală nr. ... întocmite de organele de inspecţie fiscală ale Activităţii de 
Inspecţie Fiscală .... 

Suma totală contestată este de ... lei reprezentând:
- ... lei - impozit pe profit suplimentar;
-   ... lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar;
- ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară;
-  ...  lei  -  accesorii  aferente  taxei  pe  valoarea  adaugată 

suplimentară.
Contestaţia a fost formulată în termenul legal, poartă semnătura şi 

ştampila persoanei împuternicite, precum şi împuternicirea avocaţială în 
original.

 Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 
205, 206, 207 şi 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare, 
Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  ...  este  competentă  să 
soluţioneze contestaţia formulată de S.C. ... S.R.L. din ....

I.  Societatea  petentă apreciază  netemeinice  şi  nelegale 
constatările  organului  fiscal  şi  implicit  datoria  bugetară  suplimentară 
stabilită în sarcina sa şi solicită anularea actelor emise din următoarele 
motive:



- obligaţia de plată constând în impozit pe profit a fost calculată cu 
nesocotirea  prevederilor  art.  19  alin.  1  Cod  Fiscal,  interpretarea  şi 
aplicarea greşită a prevederilor art. 11 şi art. 21 Cod Fiscal precum şi ale 
pct. 3 din Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 575/2006. Întreaga cantitate de 
combustibil achiziţionată a fost utilizată exclusiv în activităţile comerciale 
aducătoare de venituri – cheltuielile aferente sunt deductibile la calculul 
profitului  impozabil.  Cheltuiala de cumpărare a combustibililor nu este 
nominalizată expres ca fiind nedeductibilă;

-  tranzacţiile  neluate  în  considerare  de  organele  de  inspecţie 
fiscală au fost făcute cu scopul obţinerii de venituri deci au avut scop 
economic, iar realizarea acestei destinaţii  este reflectată în balanţa şi 
bilanţ  contabil,  astfel  că  înlăturarea  acestor  cheltuieli  de  la  deducere 
este nelegală;  

- partenerii comerciali  S.C. ... S.R.L. şi S.C. ... S.R.L. ... au fost 
declaraţi inactivi prin POANAF la data de ... iar operaţiunile comerciale, 
respectiv facturile, neluate în considerare de organul fiscal au fost emise 
anterior acestei date, astfel că nu sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. 
1  Cod  fiscal  respectiv  pct.  3  din  Ordinul  Preşedintelui  ANAF  nr. 
575/2006.  Faptul  că  furnizorii  de  mărfuri  nu  şi-au  depus  declaraţiile 
recapitulative şi deconturile de TVA nu justifică neadmiterea la deducere 
a costului acesteia pentru beneficiar;

- bunurile aprovizionate şi serviciile au fost destinate operaţiunilor 
taxabile;

- justificarea dreptului de deducere a fost făcută cu facturi fiscale 
ce conţin elementele prevăzute de art. 155 Cod Fiscal;

-  organul  de  inspecţie  fiscală  consideră  că  petenta  a  devenit 
plătitor de TVA doar de la data de ... în condiţiile în care la ... petenta a 
depăşit plafonul de scutire de la plata TVA. Potrivit art. 152 al. 6 Cod 
Fiscal petenta susţine că a devenit plătitoare de TVA începând cu prima 
zi  a lunii  calendaristice următoare celei în care a depăşit  plafonul  de 
scutire adică de la .... Contrar prevederilor legale, pentru perioada ... – ... 
organul fiscal a considerat că taxa de plată este egală cu TVA colectat 
ignorând TVA deductibilă.

Faţă  de  cele  mai  sus  menţionate  petenta  solicită  admiterea 
contestaţiei.

II.  Prin  Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. ... emisă în baza 
Raportului  de  Inspecţie  Fiscală  nr.  ...,  organul  de  inspecţie  fiscală  a 
stabilit suma totală contestată suma de ... lei reprezentând:

- ... lei - impozit pe profit suplimentar;
-   ... lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar;
- ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară;



-  ...  lei  -  accesorii  aferente  taxei  pe  valoarea  adaugată 
suplimentară.

Prin referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei  emis de 
Activitatea de Inspecţie Fiscală se propune respingerea contestaţiei şi 
se menţionează că nu a fost făcută sesizare penală. 

III.  Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele  
existente  la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatoarei  şi  în  raport  cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

1. Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... este investită să 
analizeze dacă suma totală contestată de ... lei reprezentând ... lei 
impozit  pe  profit  suplimentar,  cu  ...  lei   accesorii  aferente 
impozitului pe profit suplimentar şi ... lei taxă pe valoarea adaugată 
suplimentară,  cu  ...  lei  accesorii  aferente  taxei  pe  valoarea 
adaugată suplimentară, este legal stabilită.

În fapt, inspecţia fiscală a cuprins perioada ... în ceea ce priveşte 
impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată.

Din documentele întocmite de organele de inspecţie fiscală rezultă 
că  au  fost  excluse  de  la  deducere  cheltuielile  cu  combustibilii,  cu 
donaţiile  şi  de  protocol  înregistrate,  precum  şi  taxa  pe  valoarea 
adăugată aferentă facturilor emise de furnizorii ce nu au depus deconturi 
de TVA, declaraţii recapitulative iar ulterior au devenit inactivi şi facturilor 
emise de persoane fizice sau juridice neînregistrate în termen în scopuri 
de  TVA.  Totodată,  organele  de  inspecţie  fiscală  au  stabilit  obligaţii 
suplimentare  atât  la  impozitul  pe profit,  cât  şi  la  TVA întrucât  pentru 
perioada  verificată  există  neconcordanţe  între  datele  din  declaraţiile 
fiscale  depuse  de  societatea  petentă  la  organul  fiscal  şi  datele  din 
evidenţa contabilă a acesteia. 

Din  analiza  documentelor  aflate  la  dosarul  cauzei,  rezultă  că 
organele de inspecţie nu au admis la deducere cheltuielile precum şi 
taxa pe valoarea adăugată de pe facturile fiscale emise de furnizori care 
nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA. Astfel, în conformitate cu art. 146 
alin. 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările 
şi  completările  ulterioare “Pentru exercitarea dreptului  de deducere a 
taxei,  persoana  impozabilă  trebuie  să  îndeplinească  următoarele  
condiţii: a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au 
fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează  
să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să  
deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155;”.

Conform prevederilor art. 19 coroborat cu art. 21 alin. 1 din Legea 
nr.  571/2003 privind  Codul  Fiscal  cu  modificările  şi  completările 



ulterioare, “profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile 
realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la 
care  se  adaugă  cheltuielile  nedeductibile.”,  iar  “pentru  determinarea 
profitului  impozabil  sunt  considerate  cheltuieli  deductibile  numai  
cheltuielile  efectuate  în  scopul  realizării  de  venituri  impozabile”.  În 
conformitate cu prevederile art. 21 alin. 3 lit. a) cheltuielile de protocol au 
deductibilitate  limitată “în  limita  unei  cote  de  2%  aplicată  asupra  
diferenţei  rezultate  dintre  totalul  veniturilor  impozabile  şi  totalul  
cheltuielilor  aferente veniturilor  impozabile,  altele decât cheltuielile  de 
protocol  şi  cheltuielile  cu  impozitul  pe  profit”. Având  în  vedere 
prevederile legale mai sus menţionate, din analiza documentelor aflate 
la dosarul cauzei şi aşa cum menţionează şi organul de inspecţie fiscală 
în  referatul  cu  propuneri  de  soluţionare  a  contestaţiei,  se  reţine  că 
societatea  petentă  a  stabilit  prin  evidenţa  contabilă  cheltuielile 
nedeductibile de protocol precum şi pe cele cu donaţiile înscriindu-le în 
registrul  de evidenţă fiscală,  nefiind stabilite diferenţe faţă de sumele 
nedeductibile  calculate de organele de control  conform  Raportului  de 
Inspecţie  Fiscală  nr.  ..., însă  acestea  nu  au  mai  fost  preluate  în 
declaraţiile depuse la organul fiscal (Declaraţia 101).

În  ceea  ce  priveşte  cheltuielile  cu  combustibilii,  în  referatul  cu 
propuneri  de  soluţionare  a  contestaţiei  organul  de  inspecţie  fiscală 
menţionează că obiectul de activitate al societăţii petente este “vânzare 
cărţi on – line”, iar transportul cărţilor la domiciliul clienţilor se efectua 
prin  intermediul  unei  firme  de  curierat,  în  evidenţa  contabilă  fiind 
înregistrate  aceste  cheltuieli  de  către  societate.  În  aceste  condiţii, 
autoturismul  aflat  în  proprietatea  societăţii  nu  se  încadrează  în 
prevederile art.  21 alin.  4 lit.  t)  din Legea nr.  571/2003 privind Codul 
Fiscal şi prin urmare nu au fost admise la deducere. Conform art. 145^1 
alin. 1 din  Legea nr. 571/2003 “ În cazul vehiculelor rutiere motorizate 
care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o  
greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să  
nu  aibă  mai  mult  de  9  scaune  de  pasageri,  incluzând  şi  scaunul  
şoferului, nu se deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor  
acestor vehicule şi nici taxa aferentă achiziţiilor de combustibil destinat 
utilizării  pentru  vehiculele  care  au  aceleaşi  caracteristici,  aflate  în 
proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile,[...]”

Totodată, la stabilirea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea 
adăugată  nu  au  fost  luate  în  calcul  ca  fiind  deductibile  cheltuielile 
înregistrate  în  evidenţa  contabilă  de  societatea  petentă,  precum  şi 
TVA-ul de pe facturile fiscale ce provin de la 2 furnizori S.C. ... S.R.L. şi 
S.C. ... S.R.L. ... având acelaşi administrator, ce nu au depus deconturi 



de TVA şi  declaraţii  la organele fiscale,  ulterior  fiind declaraţi  inactivi, 
plăţile către aceşti furnizori fiind efectuate integral cu numerar pe bază 
de chitanţe. Astfel, aşa cum se menţionează în referatul cu propuneri de 
soluţionare a contestaţiei,  în conformitate cu art.  11 şi  art.  19 alin.  1 
organele  de  inspecţie  fiscală  au  reconsiderat  toate  aceste  operaţiuni 
considerând că  achiziţiile  declarate  de societatea  petentă  nu au fost 
efectiv realizate şi prin urmare nu au fost admise la deducere.

Referitor  la  depăşirea  plafonului  de  scutire  de  la  plata  TVA a 
societăţii petente, se reţine că organele de inspecţie fiscală au stabilit 
TVA colectat  conform art.  152 alin.  6  din Legea nr.  571/2003 privind 
Codul Fiscal şi  pct. 62 alin.  2 lit.  b) din H.G. nr.  44/2004 republicată, 
pentru veniturile înregistrate de societatea petentă în evidenţa contabilă 
în luna iulie ..., lună când aceasta nu s-a înregistrat la organul fiscal ca 
plătitor de TVA.

 Din documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că societatea 
petentă a depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro prevăzut la  art. 152 
alin.  6  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  la  data  de  .... 
Conform  prevederilor  art.  153  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul 
Fiscal societatea petentă trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de 
TVA în termen de 10 zile de la data depăşirii  plafonului,  urmând a fi 
înregistrat ca plătitor de TVA cu data de 01 a lunii următoare solicitării, 
respectiv .... 

În conformitate cu prevederile  pct.  62 alin.  4 lit.  c)  din  H.G. nr. 
44/2004 republicată şi ale art. 147 alin. 2 din  Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în 
scopuri  de TVA în termenul prevăzut de lege,  au dreptul  să ajusteze 
într-un decont ulterior, TVA-ul  deductibil aferent achiziţiilor de bunuri şi 
servicii  efectuate,  în  perioada  cuprinsă  între  data  la  care  persoana 
respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat în 
termenul  prevăzut  de  lege  înregistrarea  şi  data  la  care  a  fost 
înregistrată. 

Se reţine, în speţă, că S.C. ...  S.R.L. avea obligaţia ca până la 
data  de  ...  să  solicite  înregistrarea  ca  plătitor  de  taxă  pe  valoarea 
adăugată, atribuindu-se această calitate potrivit legii începând cu data 
de întâi a lunii următoare, respectiv de la data de .... Se reţine totodată 
că,  în  referatul  cu propuneri  de soluţionare a contestaţiei  organul  de 
inspecţie  fiscală  menţionează că societatea petentă  a  depus cererea 
pentru înregistrare ca plătitor de TVA în data de ... sub nr. ..., iar conform 
vectorului fiscal este înregistrată ca plătitor de TVA cu data de ....

În situaţia în care persoana impozabilă respectivă nu solicită sau 
solicită  cu  întârziere,  organele  fiscale  competente  au  dreptul  să 
stabilească  obligaţii  privind  taxa  pe  valoarea  adăugată  de  plată  şi 



accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în 
scopuri de  taxă pe valoarea adăugată.

Faţă de cele mai sus menţionate, organele de inspecţie fiscală au 
stabilit  creanţe  fiscale  suplimentare  constând  în impozit  pe  profit 
suplimentar  în  sumă de ...  lei, precum şi  taxă pe valoarea adaugată 
suplimentară în sumă de ... lei. Accesoriile aferente impozitului pe profit 
suplimentar în sumă de ...  lei  şi  aferente  taxei  pe valoarea adaugată 
suplimentară în sumă de ... lei au fost calculate de organele de inspecţie 
fiscală în conformitate cu prevederile art. 120 alin. 1 şi  art. 120^1 din 
O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Conform  art.  213 alin.  1 din O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de 
procedură  fiscală,  republicată,  ˝în  soluţionarea  contestaţiei  organul  
competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza 
emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport  
de susţinerile părţilor,  de dispoziţiile legale invocate de acestea şi  de  
documentele existente la dosarul  cauzei.  Soluţionarea contestaţiei  se 
face în limitele sesizării.”

În drept, art. 11 alin.  1 şi  art.19 alin.  1 din Legea nr.  571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

” Art. 11 - (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în 
înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o  
tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui  
tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei.[...]

Art. 19  -  Reguli generale
    (1)  Profitul  impozabil  se  calculează  ca  diferenţă  între  veniturile 
realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la 
care  se  adaugă  cheltuielile  nedeductibile.  La  stabilirea  profitului  
impozabil  se  iau  în  calcul  şi  alte  elemente  similare  veniturilor  şi  
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.”

- art. 21 alin. 3 lit. a) şi alin. 4 lit. a) şi lit. t) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“Art. 21  -  Cheltuieli
[...] (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

    a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra  
diferenţei  rezultate  dintre  totalul  veniturilor  impozabile  şi  totalul  
cheltuielilor  aferente veniturilor  impozabile,  altele decât cheltuielile  de 
protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit;[...]

 (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
[...]  a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit  

datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din 



anul  curent,  precum  şi  impozitele  pe  profit  sau  pe  venit  plătite  în  
străinătate. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la  
sursă  în  numele  persoanelor  fizice  şi  juridice  nerezidente,  pentru  
veniturile realizate din România;[...]

 t)  [...]  cheltuielile  privind combustibilul  pentru  vehiculele  rutiere 
motorizate  care  sunt  destinate  exclusiv  pentru  transportul  rutier  de 
persoane,  cu  o  greutate  maximă  autorizată  care  să  nu  depăşească 
3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând  
şi  scaunul  şoferului,  aflate  în  proprietatea  sau  în  folosinţa 
contribuabilului,  cu  excepţia  situaţiei  în  care  vehiculele  se  înscriu  în 
oricare dintre următoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi  
protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare 
a activităţii,  precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi  utilizate  
drept  care de reportaj,  vehiculele utilizate de agenţi  de vânzări  şi  de 
agenţi de recrutare a forţei de muncă;
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv 
pentru activitatea de taxi;
    3. vehiculele utilizate pentru închirierea către alte persoane, inclusiv  
pentru desfăşurarea activităţii de instruire în cadrul şcolilor de şoferi.

-  art. 145 alin.  2 lit.  a)  şi  145^1 alin.  1 din Legea nr.  571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“ Art. 145  - Sfera de aplicare a dreptului de deducere
[...]  (2)  Orice  persoană  impozabilă  are  dreptul  să  deducă  taxa 

aferentă  achiziţiilor,  dacă  acestea  sunt  destinate  utilizării  în  folosul  
următoarelor operaţiuni:    a) operaţiuni taxabile;[...]

Art. 145^1 -  Limitări speciale ale dreptului de deducere
    (1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv 
pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată 
care  să nu depăşească 3.500 kg şi  care  să nu aibă mai  mult  de 9 
scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, nu se deduce taxa 
pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor acestor vehicule şi nici taxa 
aferentă  achiziţiilor  de  combustibil  destinat  utilizării  pentru  vehiculele  
care  au  aceleaşi  caracteristici,  aflate  în  proprietatea  sau  în  folosinţa 
persoanei impozabile, cu excepţia vehiculelor care se înscriu în oricare  
dintre următoarele categorii:
    a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie, reparaţii, pază şi  
protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare 
a activităţii,  precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi  utilizate  
drept  care de reportaj,  vehiculele utilizate de agenţi  de vânzări  şi  de 
agenţi de recrutare a forţei de muncă;



    b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv 
pentru activitatea de taxi;
    c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv 
pentru  închirierea  către  alte  persoane,  instruirea  de  către  şcolile  de 
şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar  
sau operaţional;
    d)  vehiculele  utilizate  în  scop  comercial,  respectiv  în  vederea 
revânzării.[...]”

- art. 152 alin. 1, alin. 2 şi alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

” Art. 152  -  Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(1)  Persoana  impozabilă  stabilită  în  România,  a  cărei  cifră  de  

afaceri  anuală,  declarată  sau  realizată,  este  inferioară  plafonului  de  
35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb  
comunicat  de  Banca  Naţională  a  României  la  data  aderării  şi  se  
rotunjeşte la următoarea mie poate solicita scutirea de taxă, numită în  
continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art.  
126  alin.  (1),  cu  excepţia  livrărilor  intracomunitare  de  mijloace  de 
transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea 
alin.  (1)  este constituită din valoarea totală a livrărilor  de bunuri  şi  a  
prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o 
mică întreprindere, efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an 
calendaristic, incluzând şi operaţiunile scutite cu drept de deducere şi pe 
cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a),  
b),  e)  şi  f),  dacă  acestea  nu  sunt  accesorii  activităţii  principale,  cu 
excepţia următoarelor:
    a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt  
definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;
    b)  livrările  intracomunitare  de  mijloace  de  transport  noi,  scutite 
conform art. 143 alin. (2) lit. b).[...]

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a  
cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu 
plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite 
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile  
de la data atingerii sau depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii  
plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei  
în care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se 
aplică până la data înregistrării  în scopuri  de TVA, conform art.  153. 
Dacă  persoana  impozabilă  respectivă  nu  solicită  sau  solicită  
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul  să  
stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la 



data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă, conform art.  
153.

- art. 153 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare prevede:

” Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA
    (1)  Persoana impozabilă  care  are  sediul  activităţii  economice  în  
România  şi  realizează  sau  intenţionează  să  realizeze  o  activitate  
economică  ce  implică  operaţiuni  taxabile  şi/sau  scutite  de  taxa  pe 
valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea 
în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare  
înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:

[...] b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte 
plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de 
la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;[...]” 

- art. 146 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  cu 
modificările şi completările ulterioare prevede: 

”ART. 146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere
    (1)  Pentru  exercitarea  dreptului  de  deducere  a  taxei,  persoana 
impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost 
ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi  
fie  prestate  în  beneficiul  său,  să  deţină  o  factură  care  să  cuprindă 
informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5);”

-  pct.  62  alin.  2  lit.  b)  din  H.G.  nr.  44/2004  republicată  cu 
modificările şi completările ulterioare prevede:

“62. Norme metodologice:
[...] (2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în care  

persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a 
solicitat  înregistrarea  conform  art.  153  din  Codul  fiscal,  în  termenul 
prevăzut de lege, organele fiscale competente vor proceda după cum 
urmează: [...] b) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este  
identificată după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA 
conform  art.  153  din  Codul  fiscal,  organele  fiscale  competente  vor  
solicita  plata  taxei  pe  care  persoana  impozabilă  ar  fi  trebuit  să  o 
colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform 
art.  153  din  Codul  fiscal,  pe  perioada  cuprinsă  între  data  la  care 
persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi  
solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost  
înregistrată.”    

- art. 82 alin. 3 din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare prevede:

 “Art. 82    Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale



    [...] (3) Contribuabilul are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale 
înscriind corect,  complet şi  cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de 
formular,  corespunzătoare  situaţiei  sale  fiscale.  Declaraţia  fiscală  se 
semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.[...]”

- art. 120 alin. 1 şi art. 120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată   cu modificările şi completările ulterioare 
prevede:

“ Art. 120    accesorii
    (1)  Majorările  de  întârziere  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă 
şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.[...]
    Art. 120^1   Penalităţi de întârziere
    (1)  Plata cu întârziere a obligaţiilor  fiscale se sancţionează cu o  
penalitate  de  întârziere  datorată  pentru  neachitarea  la  scadenţă  a 
obligaţiilor fiscale principale.
    (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
    a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă,  
nu  se  datorează  şi  nu  se  calculează  penalităţi  de  întârziere  pentru 
obligaţiile fiscale principale stinse;
    b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul  
penalităţii  de  întârziere  este  de  5%  din  obligaţiile  fiscale  principale 
stinse;
    c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de 
întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.
    (3)  Penalitatea  de  întârziere  nu  înlătură  obligaţia  de  plată  a 
dobânzilor.”

2. În  ceea  ce  priveşte  capetele  de  cerere  referitoare  la 
Raportul  de  inspecţie  fiscală  nr.  ... şi  Fişa  privind  obligaţiile 
suplimentare  de  plată  nr.  ..., Direcţia  Generală  a  Finanţelor 
Publice ... a fost investită să se pronunţe dacă poate fi analizată pe 
fond  cauza  în  situaţia  în  care  acestea  nu  constituie  titluri  de 
creanţă,  respectiv  acte  administrativ  fiscale  susceptibile  a  fi 
contestate.

În  fapt, S.C.  ...  S.R.L. din  ...  prin  contestaţia  înregistrată  la 
D.G.F.P. ... contestă Raportul de inspecţie fiscală nr. ... şi Fişa  privind 
obligaţiile suplimentare de plată nr. ....

Se reţine faptul că în conformitate cu prevederile art. 109 din O.G. 
nr.  92/2003  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare 
rezultatele inspecţiei fiscale consemnate în raportul de inspecţie fiscală 
nr.  ..., au stat la baza emiterii deciziei de impunere nr.  ..., ce produce 
efecte juridice de drept fiscal.



Astfel,  titlul  de  creanţă  fiscală  şi  actul  administrativ  fiscal 
susceptibil  a fi  contestat este  numai decizia de impunere deoarece 
numai  aceasta  crează  o  situaţie  juridică  nouă  prin  stabilirea 
obligaţiilor  fiscale în sarcina contestatorului.  De altfel,  în  art.  206 
alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prevede cu claritate faptul că obiectul contestaţiei  îl  pot 
constitui numai sumele şi măsurile stabilite într-un titlu de creanţă sau 
într-un act administrativ fiscal.

Raportul  de  inspecţie  fiscală  şi  Fişa  privind  obligaţiile 
suplimentare de plată nu crează prin ele însăle o situaţie juridică 
nouă,  ele  fiind  supuse  avizării  şefului  de  serviciu  şi  aprobării 
conducătorului  organului  de inspecţie fiscală şi  stând la baza emiterii 
deciziei  de  impunere.  Sumele  înscrise  în  raport  reprezintă  doar 
constatări  ale  organului  de  inspecţie,  care  nu  se  pot  concretiza  în 
obligaţii  de plată opozabile contribuabilului  şi  susceptibile a fi  supuse 
executării  silite  în  caz  de  neplata  în  condiţiile  în  care  legiuitorul  a 
prevăzut  în  mod  expres  faptul  că  numai  decizia  de  impunere  poate 
constitui titlu de creanţă în materie fiscală.  

 Având în vedere cele de mai sus, pentru aceste capete de cerere 
contestaţia urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

În drept, art.  85 alin. (1) din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede:

“(1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului  
general consolidat se stabilesc astfel:
    a) prin declaratie fiscala, în conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4);
    b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.”

Art. 109  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  pct. 
106.1,  106.2,  106.3  şi  107.1  din  H.G.  nr.  1050/2004  stipuleaza 
urmatoarele:

art. 109 - “Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale
(1) Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, 

în care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic 
si legal.

(2) La finalizarea inspectiei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente în plus sau în  
minus, dupa caz, fata de creanta fiscala existenta la momentul începerii  
inspectiei  fiscale.  În cazul  în care baza de impunere nu se modifica, 
acest fapt va fi  stabilit  printr-o decizie privind nemodificarea bazei  de  
impunere.



 (3) Deciziile prevazute la alin. (2) se comunica în termen de 7 zile  
de la data finalizarii raportului de inspectie fiscala.”

106.1  -  Rezultatul  inspectiei  fiscale  generale  sau  partiale  va  fi  
consemnat într-un raport de inspectie fiscala.

106.2  -  La  raportul  privind  rezultatele  inspectiei  fiscale  se  vor  
anexa, ori de câte ori este cazul, actele privind constatarile preliminare,  
cum sunt  procesele-verbale  încheiate  inclusiv  cu  ocazia  controalelor  
inopinate si/sau încrucisate si orice alte acte.

106.3  -  Raportul  de  inspectie  fiscala  se  semneaza  de  catre  
organele  de  inspectie  fiscala,  se  verifica  si  se  avizeaza  de  seful  de  
serviciu. Dupa aprobarea raportului de catre conducatorul organului de 
inspectie fiscala, se va emite decizia de impunere de catre organul fiscal  
competent teritorial.

107.1  -  Titlul  de  creanta  este  actul  prin  care,  potrivit  legii,  se 
stabileste  si  se  individualizeaza  obligatia  de  plata  privind  creantele  
fiscale,  întocmit  de  organele  competente  sau  de  alte  persoane 
îndreptatite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a)  decizia  de  impunere  emisa  de  organele  competente,  potrivit  
legii;[...]”

Art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizeaza:

“(2)  Obiectul  contestatiei  îl  constituie  numai  sumele  si  masurile  
stabilite  si  înscrise  de  organul  fiscal  în  titlul  de  creanta  sau în  actul 
administrativ  fiscal  atacat,  cu exceptia  contestatiei  împotriva refuzului  
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”

Pentru considerentele arătate în conţinutul prezentei decizii  şi în 
temeiul prevederilor art. 82 alin.3, art. 85 alin. 1, art. 109, art. 206 alin. 1 
lit. c) şi alin. 2, art. 213 alin. 1, art. 120^1 şi art. 120 din O.G. nr. 92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare, pct.  106.1,  106.2,  106.3 şi  107.1 din H.G.  nr. 
1050/2004, art. 11 alin. 1, art. 17, art. 18, art. 19 alin. 1, art. 21 alin. 3 lit. 
a) şi alin. 4 lit. a) şi t), art. 137, art. 145 alin. 2 lit. a), 145^1 alin. 1, art. 
146 alin. 1 lit. a), art. 147 alin. 2, art. 152 alin. 1, alin. 2 şi alin. 6, art. 153 
alin. 1 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi  completările  ulterioare,  pct.  62  alin.  2  lit.  b)  din  H.G.  nr.  44/2004 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 70, 
art.  209,  art.  210,  art  211  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se:
 

D E C I D E



1.  Respingerea  ca  neîntemeiată  legal  a  contestaţiei 
nr. ... formulată de S.C. ... S.R.L. din ... împotriva Deciziei de impunere 
privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecţia 
fiscală nr. ... întocmită de Activitatea de Inspecţie Fiscală ... pentru suma 
totală contestată de ... lei reprezentând:

-  ... lei - impozit pe profit suplimentar;
-    ... lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar.
-  ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară;
-  ...  lei  -  accesorii  aferente  taxei  pe  valoarea  adaugată 

suplimentară.

2. Respingerea ca  inadmisibila a contestaţiei nr.  ... formulată de 
S.C.  ... S.R.L.  din  ... pentru  capetele  de  cerere  privind Raportul  de 
Inspecţie Fiscală nr.  ... şi  Fişa  privind obligaţiile suplimentare de plată 
nr. ....

3.  În  conformitate  cu  prevederile  art.  218  alin.  (2)  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data 
primirii,  la  instanţa de contencios administrativ  competentă din cadrul 
Tribunalului ....


