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   DECIZIA NR. 89 
din 04.09.2009 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. ..... S.R.L. din localitatea ....., jude�ul ....., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
 a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 31.07.2009  

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... prin adresa nr. .....din 31.07.2009, înregistrat�  
la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub nr. .....din 
31.07.2009, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. ..... S.R.L. din localitatea 
....., jude�ul ...... 

S.C. ..... S.R.L. contest� urm�toarele: 
- Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 

19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
23.06.2009; 

- Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr. .....din 18.06.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
..... din 23.06.2009; 

- Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� la 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 23.06.2009, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.06.2009, privind suma de .....lei, 
reprezentând: 
              -    ..... lei T.V.A.; 
              -    .....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 
205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ..... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
..... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. S.C. ..... S.R.L. prin cererea formulat� precizeaz� c� se 
contest� urm�toarele: 

 - Decizia de impunere nr. ..... din 19.06.2009; 
 - Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 

19.06.2009; 
- Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 

fiscal� nr. .....din 18.06.2009. 
Societatea precizeaz� c� motivele pentru care a formulat 

contesta�ie sunt: 
- men�ionarea eronat� a argumentelor din raportul de inspec�ie 

fiscal�, cap. III, pct. 3.1; 
- nesolicitarea în scris a documentelor men�ionate în nota 

explicativ�. 
Contestatoarea precizeaz� c� în data de 01.06.2009 a fost 

în�tiin�at� cu Avizul nr. ...../29.05.2009 c� în ziua de 12.06.2009 începe 
inspec�ia fiscal�, dup� care, a fost anun�at� telefonic c� în data de 15.06.2009 
începe inspec�ia fiscal�. 

La data de 15 iunie 2009 s-au prezentat organele de control, au 
întocmit documentele premerg�toare inspec�iei, respectiv declara�ia dat� de 
societate, �i au solicitat diferite documente. 

Societatea precizeaz� c� în data de 16.06.2009, organele de 
inspec�ie au revenit �i au întocmit Procesul-verbal nr. .....�i au anun�at c� au 
finalizat controlul, men�ionând în registru unic de control c� perioada 
controlului este 15.06.2009 – 16.06.2009. 

De asemenea, precizeaz� în data de 17.06.2009 organele fiscale 
au revenit �i au întrebat dac� societatea de�ine documente legale cu privire la 
sc�derea din gestiune a materialelor distruse de inunda�ia din 24 – 25 iulie 2008, 
iar prin nota explicativ� s-a r�spuns c� de�ine documentele la care se face 
referire. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� în ziua de 18.06.2008 organele 
fiscale au revenit �i au modificat data încheierii controlului din 16.06.2009 în 
18.06.2009 �i au comunicat c� sunt unele nereguli legate de materialele 
degradate de inunda�ii �i c� vor recalcula taxa pe valoarea ad�ugat� �i impozitul 
pe profit.  

Prin contesta�ia formulat� sus�ine c� societatea de�ine documente 
legale din care rezult� valoarea exact� a pagubelor, dar c� aceste documente nu 
au fost solicitate de organele de inspec�ie. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ..... din 19.06.2009, 
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înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 23.06.2009, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.06.2009, 
organele de control au stabilit c� S.C. ..... S.R.L. datoreaz� bugetului de stat o 
tax� pe valoarea ad�ugat� de ..... lei �i major�ri de întârziere aferente de .....lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna iulie 2008 
societatea verificat� a sc�zut din gestiune, în baza listei de inventar din 
.....25.07.2008 materiale pentru instala�ii electrice (întrerup�toare, plafoniere, 
spoturi, siguran�e, prize etc.) distruse, degradate sau pierdute în sum� de .....lei, 
ca urmare a unei cauze de for�� major� (ploaie toren�ial�), ce a condus la 
inundarea depozitului societ��ii. 

În urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� în vederea 
justific�rii sc�derii din gestiune a materialelor societatea a întocmit procesul-
verbal de constatare din 25.07.2008, declara�ia asociatului ....., din 25.07.2008, 
ob�inând ulterior Nota nr. .....din 29.07.2008 de la Prim�ria comunei ..... �i 
Certificatul de for�� major� .....din 06.08.2008 de la Camera de Comer� �i 
Industrie ....., prin care se confirm� faptul c� stocul de materiale a fost afectat în 
propor�ie de aproximativ 55 – 60 %. 

Organele de control au constatat c� la data de 24.07.2008 stocul 
scriptic de materiale consumabile înregistrat în eviden�a de gestiune a societ��ii 
era de ..... lei, determinat astfel: ..... lei valoarea stocului scriptic la data de 
30.06.2008 + ..... lei intr�ri de materiale în perioada 01.07.2008 – 24.07.2008 – 
..... lei ie�iri de materiale în perioada 01.07.2008 – 24.07.2008. 

S-a constatat c� societatea, în baza documentelor men�ionate, a 
sc�zut din gestiune materiale în procent de 82,16 % (.....lei : ..... lei) din valoarea 
stocului. 

Organele fiscale au constatat c� diferen�a de materiale 
consumabile în sum� de ..... lei (.....lei – ..... lei), în procent de 22,16 % este 
asimilat� unei livr�ri de bunuri, deoarece societatea nu a dovedit cu documente 
legale sc�derea din gestiune �i modul de valorificare ulterioar� a materialelor 
degradate. 

Totodat�, societatea nu a f�cut dovada c� bunurile s-au 
distrus/pierdut �i c� nu mai intr� în circuitul economic, nefiind îndeplinite 
condi�iile cumulative prev�zute de H.G. nr. 44/2004, pct. 6 alin. (9). 

Astfel, în urma celor constatate, s-a stabilit o tax� pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� de ..... lei, aferent� bunurilor în sum� de ..... lei. 

S-a constatat c� au fost înc�lcate prevederile art. 128 alin. 8 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i punctul 6 alin. 9 din H.G. nr. 
44/2004. 

Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, în sum� de ..... lei, s-au calculat major�ri de întârziere de .....lei.  

Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 
19.06.2009, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
23.06.2009, organele fiscale au stabilit c� în urma verific�rii la S.C. ..... S.R.L. 
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pentru impozitul pe profit, contribu�ia la asigur�ri sociale, contribu�ia pentru 
�omaj, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, impozitul pe veniturile din 
salarii �i asimilate salariilor �i pentru impozitul pe veniturile din dividende 
distribuie persoanelor fizice, nu s-a modificat baza de impunere în perioada 
verificat�, respectiv 01.01.2006 – 31.03.2009. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

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

 
1. Referitor la suma de  .....lei, reprezentând ..... lei T.V.A. �i 

.....lei major�ri de întârziere aferente, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
societatea contestatoare avea obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� bunurilor sc�zute din gestiune în sum� de ..... lei, în condi�iile în 
care nu face dovada c� bunurile nu sunt imputabile, c� degradarea 
calitativ� a acestora se datoreaz� unor cauze obiective dovedite cu 
documente �i c� bunurile au fost distruse �i nu mai intr� în circuitul 
economic. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna iulie 

2008 societatea verificat� a sc�zut din gestiune, în baza listei de inventar din 
.....25.07.2008, materiale pentru instala�ii electrice (întrerup�toare, plafoniere, 
spoturi, siguran�e, prize etc.) în sum� de .....lei, pe motiv c� acestea au fost 
distruse, degradate sau pierdute ca urmare a unei cauze de for�� major� (ploaie 
toren�ial�), ce a condus la inundarea depozitului societ��ii. 

Organele de control au constatat c� pentru bunurile în sum� de 
..... lei societatea nu face dovada c� acestea au fost distruse ca urmare a 
calamit��ilor naturale, motiv pentru care au stabilit c� societatea datoreaz� o 
tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de ..... lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile art. 128 alin. (4) �i (8) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, unde se prev�d urm�toarele: 

„(4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� 
urm�toarele opera�iuni:[...] 

d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la 
care se face referire la alin. (8) lit. a) - c). [...] 

(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
 a) bunurile distruse ca urmare a unor calamit��i naturale 

sau a unor cauze de for�� major�, precum �i bunurile pierdute ori furate, 
dovedite legal, astfel cum sunt prev�zute prin norme;” 
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Referitor la aplicarea acestui articol, punctul 6 alin. (8) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, prevede urm�toarele:  

„(8) În sensul art. 128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal: 
a) prin cauze de for�� major� se în�elege: 
1. incendiu, dovedit prin documente de asigurare �i/sau alte 

rapoarte oficiale; 
2. r�zboi, r�zboi civil, acte de terorism; 
3. orice alte evenimente pentru care se poate invoca for�a 

major�; 
b) prin bunuri pierdute se în�elege bunurile disp�rute în 

urma unor calamit��i naturale, cum ar fi inunda�iile, alunec�rile de teren, 
sau a unor cauze de for�� major�; […] 

(9) În sensul art. 128 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, nu se 
consider� livrare de bunuri cu plat� bunurile de natura stocurilor 
degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, dac� sunt îndeplinite în 
mod cumulativ urm�toarele condi�ii: 

a) bunurile nu sunt imputabile; 
b) degradarea calitativ� a bunurilor se datoreaz� unor cauze 

obiective dovedite cu documente; 
c) se face dovada c� s-au distrus bunurile �i nu mai intr� în 

circuitul economic.” 
 
Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� sunt asimilate 

livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� bunurile constatate lips� din gestiune. 
De asemenea, se re�ine c�, prin excep�ie, nu se consider� livrare 

de bunuri cu plat� �i nu se calculeaz� TVA pentru bunurile de natura 
stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, dac� societatea 
face dovada c� bunurile nu sunt imputabile, c� degradarea calitativ� a bunurilor 
se datoreaz� unor cauze obiective dovedite cu documente �i dac� se face dovada 
c� bunurile au fost distruse �i nu mai intr� în circuitul economic. 

De asemenea, se re�ine c� aceste condi�ii trebuie îndeplinite în 
mod cumulativ. 

Conform textelor de lege men�ionate, nu se consider� livrare de 
bunuri cu plat� bunurile de natura stocurilor degradate calitativ în situa�ia în 
care se face dovada c� bunurile s-au distrus �i nu mai intr� în circuitul 
economic. 

Potrivit art. 6 alin. 1 �i 2 din Legea contabilit��ii  nr. 82/1991, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

„(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. 
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(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.” 

De asemenea, la art. 7 din acela�i act normativ se prev�d 
urm�toarele: 

„(1) Persoanele prev�zute la art. 1 au obliga�ia s� efectueze 
inventarierea general� a elementelor de activ �i de pasiv de�inute la 
începutul activit��ii, cel pu�in o dat� pe an pe parcursul func�ion�rii lor, în 
cazul fuziunii sau încet�rii activit��ii, precum �i în alte situa�ii prev�zute de 
lege. […] 

(3) Rezultatul inventarierii se înregistreaz� în contabilitate 
potrivit reglement�rilor contabile aplicabile.” 

 
Totodat�, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1752 / 

2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele 
europene, la punctul 57, stipuleaz� urm�toarele : 

„57. - Evaluarea elementelor de activ �i de pasiv cu ocazia 
inventarierii se face potrivit prezentelor reglement�ri �i normelor emise în 
acest sens de Ministerul Finan�elor Publice.” 

 
În ceea ce prive�te stabilirea situa�iei reale, aceasta se face 

doar prin inventariere, potrivit Normelor privind organizarea �i efectuarea 
inventarierii elementelor de activ �i de pasiv, aprobate prin Ordinul 
Ministerului Finan�elor Publice nr. 1753/2004 unde, la pct. 1 – anexa nr. 1, 
se prev�d urm�toarele: 

„1.Inventarierea elementelor de activ �i de pasiv reprezint� 
ansamblul opera�iunilor prin care se constat� existen�a tuturor elementelor 
respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dup� caz, la data la care 
aceasta se efectueaz�. 

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situa�iei reale a 
tuturor elementelor de activ �i de pasiv ale fiec�rei unit��i, precum �i a 
bunurilor �i valorilor de�inute cu orice titlu, apar�inând altor persoane 
juridice sau fizice, în vederea întocmirii situa�iilor financiare anuale care 
trebuie s� ofere o imagine fidel� a pozi�iei financiare �i a performan�ei 
unit��ii pentru respectivul exerci�iu financiar.” 

 
Referitor la modul de stabilire a bunurilor degradate, sunt 

aplicabile prevederile punctelor 3 �i 7 din Ordinului Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea �i 
efectuarea inventarierii elementelor de activ �i de pasiv, unde se prev�d 
urm�toarele: 
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„3. În temeiul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, unit��ile au obliga�ia s� efectueze 
inventarierea general� a elementelor de activ �i de pasiv de�inute la 
începutul activit��ii, cel pu�in o dat� pe an pe parcursul func�ion�rii lor, în 
cazul fuziunii sau încet�rii activit��ii, precum �i în urm�toarele situa�ii:  

e) ca urmare a calamit��ilor naturale sau a unor cazuri de 
for�� major�; [...] 

7. Inventarierea elementelor de activ �i de pasiv se efectueaz� 
de c�tre comisii de inventariere, formate din cel pu�in dou� persoane, 
numite prin decizie scris�, emis� de persoanele autorizate prev�zute la pct. 
6. În decizia de numire se men�ioneaz� în mod obligatoriu componen�a 
comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a 
inventarierii, gestiunea supus� inventarierii, data de începere �i de 
terminare a opera�iunilor. [...]” 

Totodat�, la punctul 34 din acela�i act normativ se prevede c�: 
„34. Inventarierea elementelor de activ ale unit��ii se 

materializeaz� prin înscrierea acestora, f�r� spa�ii libere �i f�r� �ters�turi, 
în formularul "Lista de inventariere" (cod 14-3-12), prezentat ca model în 
anexa la prezentele norme. Acest formular serve�te ca document pentru 
stabilirea lipsurilor �i a plusurilor de bunuri �i valori, constatate cu ocazia 
inventarierii, precum �i pentru constatarea deprecierilor. [...]” 

Conform punctelor 47, 48 �i 52 din Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 1753/2004,  

„Rezultatele inventarierii se înscriu de c�tre comisia de 
inventariere într-un proces-verbal. 

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s� 
con�in�, în principal, urm�toarele elemente: data întocmirii; numele �i 
prenumele membrilor comisiei de inventariere; num�rul �i data deciziei de 
numire a comisiei de inventariere; gestiunea inventariat�; data începerii �i 
termin�rii opera�iunii de inventariere; rezultatele inventarierii; concluziile 
�i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor �i ale lipsurilor 
constatate �i la persoanele vinovate, precum �i propuneri de m�suri în 
leg�tur� cu acestea; volumul stocurilor depreciate, f�r� mi�care, cu mi�care 
lent�, greu vandabile, f�r� desfacere asigurat� �i propuneri de m�suri în 
vederea reintegr�rii lor în circuitul economic; propuneri de scoatere din uz 
a obiectelor de inventar �i declasare sau casare a unor stocuri; constat�ri 
privind p�strarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrit��ii 
bunurilor din gestiune, precum �i alte aspecte legate de activitatea gestiunii 
inventariate. 

48. Pentru elementele de activ la care s-au constatat 
deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite distinct, comisia de 
inventariere face propuneri privind constituirea provizioanelor pentru 
depreciere sau de înregistrare a unor amortiz�ri suplimentare (pentru 
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deprecierile ireversibile ale imobiliz�rilor), acolo unde este cazul, ar�tând 
totodat� cauzele care au determinat aceste deprecieri. [...] 

52. Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de 
inventariere se prezint�, în termen de 3 zile de la data încheierii 
opera�iunilor de inventariere, administratorului unit��ii. Acesta, cu avizul 
conduc�torului compartimentului financiar-contabil �i al conduc�torului 
compartimentului juridic, decide, în termen de cel mult 5 zile de la 
primirea procesului-verbal, asupra solu�ion�rii propunerilor f�cute, cu 
respectarea dispozi�iilor legale.” 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� stabilirea situa�iei 
reale a stocurilor se face numai prin inventariere, de c�tre o comisie, care 
stabile�te bunurile existente în gestiune, bunurile depreciate, caracterul 
deprecierilor, ia note explicative de la persoanele care gestioneaz� bunurile 
respective etc. 

A�a dup� cum rezult� din actele normative men�ionate, stabilirea 
cantit��ilor de bunuri depreciate este condi�ionat� de existen�a acestora în 
gestiune. 

Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� c� 
societatea a efectuat inventarierea bunurilor, conform prevederilor men�ionate, 
care s� permit� stabilirea situa�iei reale, a cantit��ilor depreciate �i a faptului c� 
deprecierea a rezultat urmare unor cauze obiective �i c� bunurile depreciate nu 
sunt imputabile. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine în luna 
iulie 2008, în baza unei liste în care sunt enumerate diverse bunuri, în care se 
precizeaz� c� acestea sunt degradate în urma inunda�iei din data perioada 
24.07.2008 - 25.07.2008, societatea verificat� a sc�zut din gestiune, materiale 
pentru instala�ii electrice (întrerup�toare, plafoniere, spoturi, siguran�e, prize 
etc.) în sum� de .....lei. 

În urma inspec�iei fiscale, s-a constatat c� la data de 24.07.2008 
societatea avea un stoc scriptic de materiale în sum� de ..... lei, ce a fost stabilit 
astfel: ..... lei stoc scriptic la data de 30.06.2008 + ..... lei intr�ri de materiale în 
perioada 07.07.2008 – 24.07.2008 – ..... lei ie�iri de materiale în perioada 
01.07.2008 – 24.07.2008. 

Având în vedere documentele de�inute de societate, organele 
fiscale au considerat c� din totalul bunurilor existente în stoc la data de 
24.07.2008, în sum� de ..... lei, bunurile distruse în urma inunda�iilor sunt de ..... 
lei, reprezentând 60% din stocul existent (..... lei x 60 % = ..... lei). 

Organele de control au constatat c� pentru bunurile în sum� de 
..... lei (.....lei valoarea bunurilor sc�zute din gestiune de societate - ..... lei 
valoarea bunurilor distruse în urma inunda�iilor �i care nu constituie livrare de 
bunuri �i pentru care nu se datoreaz� TVA) societatea nu face dovada c� acestea 
au fost distruse în urma calamit��ilor naturale, motiv pentru care au stabilit c� 
societatea datoreaz� o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� de ..... lei. 
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Potrivit procesului-verbal încheiat la data de 25.07.2008, comisia 
a constatat c� în urma producerii inunda�iilor la sediul societ��ii ..... S.R.L. în 
noaptea de 24 spre 25 iulie 2008, din cauza ploilor abundente s-a produs o 
viitur� pe pârâul ....., fapt ce a dus la inundarea sediului �i a anexelor, 
estimându-se c� societatea înregistreaz� pierderi la stocul de materiale de 50 – 
55 % din valoarea de înregistrare.  

Totodat�, prin Nota nr. .....din 29.07.2008, Prim�ria comunei ..... 
confirm� faptul c� în urma ploilor abundente c�zute în ultima perioad� �i a 
viiturii pâr�ului ..... depozitul de marf� apar�inând S.C. ..... S.R.L. a fost afectat 
în propor�ie de 60 %.  

În acela�i timp, societatea de�ine Certificatul de for�� major� 
emis de Camera de Comer� �i Industrie ....., prin care se certific� faptul c� 
pierderile înregistrate de S.C. ..... S.R.L. la stocul de marf� sunt în propor�ie de 
50 – 55 %. 

De asemenea, societatea de�ine Lista de inventar cu materiale 
degradate în urma inunda�iei din data perioada 24.07.2008 - 25.07.2008 în care 
sunt enumerate o serie de bunuri, reprezentând materiale pentru instala�ii 
electrice (întrerup�toare, plafoniere, spoturi, siguran�e, prize etc.) în sum� de 
.....lei. 

Din documentele prezentate, se re�ine c� atât din constat�rile 
efectuate de comisia din partea societ��ii prin procesul-verbal încheiat la data de 
25.07.2008, cât �i a celor efectuate de Camera de Comer� �i Industrie ....., 
pagubele produse sunt cuprinse între 50% �i 55% din valoarea bunurilor 
de�inute de societate.  

De asemenea, Prim�ria ..... confirm� faptul c� în urma ploilor 
abundente c�zute în ultima perioad� depozitul de marf� apar�inând S.C. ..... 
S.R.L. a fost afectat în propor�ie de 60 %. 

Având în vedere c� stocul de marf� de�inut de societate la data de 
24.07.2008 este în sum� de ..... lei, organele de control au considerat c� 
societatea justific� sc�derea din gestiune a bunurilor într-un procent de 60% din 
valoarea bunurilor de�inute, rezultând c� societatea justific� sc�derea din 
gestiune pentru bunurile în sum� de ..... lei. 

Întrucât societatea a sc�zut din gestiune bunuri în sum� de .....lei, 
ceea ce reprezint� un procent de 82,16 % din bunurile existente în stoc la data 
producerii evenimentului (.....lei : ..... lei x 100 = 82,16 %), în condi�iile în care 
din documentele de�inute se re�ine c� bunurile au fost distruse într-o propor�ie 
cuprins� între 50 % �i 60% (..... lei x 60% = .....lei), rezult� c� pentru bunurile în 
sum� de ..... lei (.....lei - .....lei = ..... lei) societatea nu justific� c� degradarea 
acestora se datoreaz� unor cauze de for�� major�. 

 
Totodat�, conform punctului 6 alin. (8) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
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prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, societatea avea obliga�ia s� fac� dovada 
c� bunurile s-au distrus �i nu mai intr� în circuitul economic. 

 
Potrivit art. 64 �i 65 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

„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. 65 
Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele 

care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului 
fiscal.” 

Conform actelor normative prezentate pentru bunurile de natura 
stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, societatea trebuie 
s� fac� dovada c� bunurile nu sunt imputabile, c� degradarea calitativ� a 
bunurilor se datoreaz� unor cauze obiective dovedite cu documente �i c� 
bunurile au fost distruse �i nu mai intr� în circuitul economic. 

Prin contesta�ia formulat�, societatea sus�ine c� de�ine 
documente legale din care rezult� valoarea exact� a pagubelor �i c� acestea nu 
au fost solicitate de organele de inspec�ie, f�r� îns� s� depun� în sus�inerea 
cauzei astfel de documente, care s� sus�in� argumentele sale.  

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....., prin 
adresa nr. .....din 11.08.2009, transmis� cu confirmarea de primire nr. .....din 
20.08.2009, a solicitat contestatoarei s� prezente documentele pe care le 
consider� necesare în sus�inerea cauzei.  

S.C. ..... S.R.L., prin adresa .....din 24.08.2009, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. ..... din 
24.08.2009, d� r�spuns la adresa transmis�, f�r� îns� s� fac� vreo referire la 
aceast� solicitare. 

 
Având în vedere c� societatea nu face dovada c� bunurile nu sunt 

imputabile, c� degradarea calitativ� a bunurilor se datoreaz� unor cauze 
obiective dovedite cu documente �i c� bunurile au fost distruse �i nu mai intr� în 
circuitul economic, în baza actelor normative prezentate se conchide c� sc�derea 
din gestiune a bunurilor în sum� de ..... lei constituie livrare de bunuri, 
societatea având obliga�ia colect�rii taxei pe valoarea ad�ugat� aferent�, în sum� 
de ..... lei, drept pentru care se va respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
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documente contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei �i 
pentru accesoriile în sum� de .....lei, potrivit principiului de drept 
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ..... lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, societatea datoreaz� 
�i accesoriile în sum� de .....lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de .....lei, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de control, reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..... lei, care le-a generat, cererea 
a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în 
sum� de .....lei. 

 
2. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Dispozi�iei 

privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. .....din 
18.06.2009, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul competent 
constituit la nivelul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ..... 
are competen�a de a solu�iona acest cap�t de cerere, în condi�iile în care 
dispozi�ia privind m�surile nu se refera la stabilirea de impozite, taxe, 
contribu�ii, datorie vamal� precum �i accesorii ale acestora, ci la m�suri în 
sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean�� fiscal�. 
 

În fapt, prin Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� nr. .....din 18.06.2009, emis� în baza constat�rilor din Raportul 
de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.06.2009, organele de inspec�ie fiscal� au 
dispus societ��ii s� diminueze pierderea fiscal� în sum� de ..... lei.  

Societatea contest� m�sura stabilit� de organele fiscale prin 
Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. .....din 
18.06.2009, emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ..... 
din 23.06.2009.  

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 209 din 

Ordonan��   Guvernului nr. 92 / 2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz�: 

„Organul competent 
 (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, 

a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i 
a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu 
legisla�ia în materie vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 
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 a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 
1.000.000 lei, se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la 
nivelul direc�iilor generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; […] 

 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte 
administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organele 
competente constituite la nivelul direc�iilor generale au competen�a 
material� de a se  pronun�a asupra deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere care au ca obiect 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, or 
în urma verific�rii efectuate nu s-a stabilit impozit pe profit suplimentar întrucât 
societatea a înregistrat pierdere, organele de control emi�ând în acest sens 
Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. .....din 
18.06.2009, pentru diminuarea pierderii. 

Conform textelor de lege men�ionate mai sus cererile formulate 
împotriva altor acte  administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele 
fiscale emitente. 

 Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr.1939/2004 pentru 
aprobarea formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�", cod 14.13.27.18, la pct. 1 din Anexa 2 - Instruc�iunile de 
completare a formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�", cod 14.13.27.18, prevede: 

 „1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de 
organele de inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind 
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu va 
cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaz� 
bugetului general consolidat al statului. 

Întrucât m�surile stabilite în sarcina societ��ii prin Dispozi�ia 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. .....din 18.06.2009 
nu vizeaz� stabilirea obliga�iilor fiscale ale contestatoarei, fapt pentru care 
dispozi�ia de m�suri nu are caracterul unui titlu de crean�� �i nici nu reprezint� 
un act administrativ fiscal asimilat deciziei de impunere, se re�ine c� 
solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere intr� în competen�a 
organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, organul de 
solu�ionare specializat din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... neavând competen�� de solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, potrivit art. 209 alin. (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care precizeaz�: 

„Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative 
fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente” 
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Potrivit pct. 5.1 – 5.4 din Instruc�iunile pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 / 2005: 

„5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a 
de solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art. 178 alin. (1) din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute expres �i 
limitativ de lege. 

În situa�ia în care, ca urmare a raportului privind rezultatele 
inspec�iei fiscale, nu se modific� baza de impunere, de la data aducerii la 
cuno�tin�a contribuabilului a acestui fapt, titlul de crean�� fiscal� 
susceptibil de a fi contestat este declara�ia fiscal�, asimilat� cu o decizie de 
impunere în condi�iile art. 83 din Codul de procedur� fiscal�, republicat. 

5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de 
m�suri, decizia privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat, notele de compensare, în�tiin��ri de 
plat�, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului 
etc. 

5.4. Competen�a de solu�ionare este dat� de cuantumul total 
al sumelor contestate, reprezentând impozite, taxe, contribu�ii stabilite de 
plat� de c�tre organul fiscal, precum �i accesorii ale acestora, sau de 
cuantumul total al taxelor, impozitelor, contribu�iilor, aprobate la 
rambursare, respectiv restituire, dup� caz. 

Exemplu: […]   
 d) Diminuarea pierderii fiscale prin neadmiterea ca 

deductibile a unor cheltuieli, f�r� a rezulta, pe cale de consecin��, impozit 
pe profit, reprezint� m�sura �i intr� în competen�a de solu�ionare a 
organului emitent al actului administrativ atacat, indiferent de cuantumul 
sumei contestate.” 

 
Din textele de lege men�ionat mai sus se re�ine c� în cazul în care 

are loc o diminuare a pierderii fiscale, f�r� a rezulta pe cale de consecin�� 
impozit pe profit, acesta reprezint� o m�sur� care intr� în competen�a organului 
emitent al actului administrativ atacat.          

Din cele prezentate mai sus rezult� c� organele competente 
constituite la nivelul direc�iilor generale au competen�a material� de a se  
pronun�a asupra deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere care au ca obiect impozite, taxe, or în cazul de 
fa�� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea nu a înregistrat toate 
veniturile din vânzarea m�rfurilor cu am�nuntul, dar care nu au avut drept 
consecin�� stabilirea unui impozit pe profit suplimentar, ci diminuarea pierderii 
fiscale, situa�ie în care organele de control aveau obliga�ia emiterii unei 
dispozi�ii de m�suri, care reprezint� un alt act administrativ fiscal �i pentru care, 
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a�a dup� cum se precizeaz� la alin. (2) al art. 209 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, competen�a de 
solu�ionare apar�ine organului  fiscal emitent, respectiv Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  
...... 

 
3. Referitor la cap�tul de cerere privind contesta�ia formulat� 

împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 
19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
23.06.2009, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... se poate pronun�a asupra cauzei în 
condi�iile în care societatea nu a motivat �i demonstrat lezarea interesului 
legitim prin emiterea actului administrativ fiscal. 

 
În fapt, prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 

..... din 19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
23.06.2009, organele fiscale au stabilit c� în urma verific�rii la S.C. ..... S.R.L. 
pentru impozitul pe profit, contribu�ia la asigur�ri sociale, contribu�ia pentru 
�omaj, contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate, impozitul pe veniturile din 
salarii �i asimilate salariilor �i pentru impozitul pe veniturile din dividende 
distribuie persoanelor fizice, nu s-a modificat baza de impunere în perioada 
verificat�, respectiv 01.01.2006 – 31.03.2009. 

Societatea formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� Activitatea 
de Control Fiscal sub nr. ..... din 23.06.2009, f�r� s� demonstreze c� a fost lezat� 
în drepturile sale prin emiterea acestui act administrativ fiscal. 

 
În drept, potrivit dispozi�iilor art. 85 alin. (1) din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat�: 
„Art. 85 
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 

datorate bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate 

bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 

alin. (4); 
b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
La art. 109 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala, republicata, se prevede c�: 
„Art. 109 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
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(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport 
scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere 
faptic �i legal. 

(2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la 
baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau 
în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� existent� la momentul începerii 
inspec�iei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modific�, acest 
fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de 
impunere.” 
  

În accep�iunea Codului de procedur� fiscal�, aprobat prin 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, art. 110 alin. (3) „Titlul de crean�� este 
actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a fiscal�, întocmit 
de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit legii.” 

Totodat�, potrivit art. 205 �i 206 din acela�i act normativ : 
„Art. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor 

acte administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. 
Contesta�ia este o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la 
ac�iune al celui care se consider� lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a 
fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia. 

(3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia 
stabilite prin decizie de impunere se contest� numai împreun�. 

(4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de 
impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte 
sume datorate bugetului general consolidat. 

Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: […] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�;[…] 
(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile 

stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul 
administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 

Din coroborarea celor prezentate mai sus, rezult� c� pot fi 
contestate atât titlurile de crean�� prin care s-au stabilit �i individualizat crean�e 
fiscale, cât �i actele administrative prin care nu s-au stabilit impozite, taxe, 
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contribu�ii sau alte sume datorate bugetului general consolidat, contesta�iile 
putând fi formulate numai de cel care consider� ca a fost lezat în drepturile sale. 

Totodat�, lezarea interesului legitim trebuie demonstrat� prin 
formularea unei contesta�ii care trebuie s� cuprind� motivele de fapt �i de drept 
precum �i dovezile pe care se întemeiaz� aceasta. 

Se re�ine c� societatea se afl� în situa�ia de a contesta un act 
administrativ prin care nu au fost stabilite obliga�ii la bugetul general consolidat 
al statului în raport de dispozi�iile art. 205 alin. 2 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, deci nu a fost lezat� în 
vreun interes al s�u. 

Totodat�, contestatoarea nu a demonstrat lezarea interesului 
legitim prin emiterea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� Activitatea 
de Control Fiscal sub nr. ..... din 23.06.2009. 

Prin adresa nr. .....din 11.08.2009, transmis� societ��ii cu 
confirmarea nr. ....., �i primit� de c�tre acesta la data de 20.08.2009, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a solicitat contestatoarei s� 
prezinte motivele de drept �i de fapt pe care se întemeiaz� contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere.  

Referitor la adresa nr. .....din 11.08.2009, prin care s-a solicitat 
contribuabilului s� prezinte motivele de drept �i de fapt pe care se întemeiaz� 
contesta�ia formulat� împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de 
impunere nr. ..... din 19.06.2009, societatea d� r�spuns la adresa transmis�, f�r� 
îns� s� aduc� argumente concrete în leg�tur� cu acest cap�t de cerere. 

Prin adresa .....din 24.08.2009, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. ..... din 24.08.2009, S.C. ..... S.R.L. 
precizeaz� urm�toarele:  

„ - aceast� decizie, respectiv ..... din 19.06.2009, a fost contestat� 
împreun� cu celelalte trei documente men�ionate în adres�; 

- la punctul 1 al deciziei este men�ionat „impozitul pe profit 
datorat de persoanele juridice”. Dac� noi aplic�m prevederile celorlalte trei 
documente automat baza de impunere se modific�. În cazul nostru având 
pierdere efectul deciziei este diminuarea pierderii, de aici rezultând corelarea 
obligatorie a acestor documente contestate. 

Atâta timp cât dvs. nu ne-a�i transmis un r�spuns vis-a vis de 
decizia de impunere nr. ...../19.06.2009, dispozi�ia de m�suri ...../23.06.2009 �i 
raportul de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 23.06.2009 nu putem da un r�spuns 
concret la adresa solicitat�, documentul men�ionat de dvs., respectiv Decizia 
privind nemodificarea bazei de impunere nr. ...../19.06.2009, r�mâne 
contestabil� în continuare.” 

 
Societatea consider� c� dac� aplic� cele stabilite prin celelalte acte 

de control baza de impunere se modific�, f�r� îns� s� aib� în vedere c� organele 



 
17

de control nu au stabilit nici o baz� suplimentar� pentru impozitul pe profit �i 
pentru contribu�ia la asigur�ri sociale, contribu�ia pentru �omaj, contribu�ia 
pentru asigur�ri de s�n�tate, impozitul pe veniturile din salarii �i asimilate 
salariilor �i pentru impozitul pe veniturile din dividende distribuie persoanelor 
fizice, nefiind modificat� baza de impunere pentru perioada verificat�, respectiv 
01.01.2006 – 31.03.2009. 

În ceea ce prive�te impozitul pe profit, întrucât societatea a 
înregistrat pierdere, în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ..... 
din 23.06.2009, organele de inspec�ie au emis Dispozi�ia privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. .....din 18.06.2009, prin care au 
dispus societ��ii s� diminueze pierderea fiscal�, dispozi�ie care a fost contestat� 
de contribuabil �i care urmeaz� a fi solu�ionat� de organul fiscal emitent al 
acestui act administrativ, conform celor re�inute în prezenta decizie. 

Se constat� c� în urma verific�rii efectuate, a avut loc o diminuare 
a pierderii fiscale, f�r� s� rezulte pe cale de consecin�� impozit pe profit. 

În situa�ia în care contesta�ia formulat� împotriva dispozi�iei de 
m�suri prin care a fost diminuat� pierderea fiscal� ar fi solu�ionat� favorabil, 
societatea tot nu ar avea impozit pe profit de plat�, întrucât, a�a dup� cum 
rezult� din actele de control, aceasta înregistreaz� pierdere fiscal�, iar baza de 
impunere nu a fost modificat�. 

Din cele prezentate se re�ine c� prin emiterea deciziei de 
nemodificare a bazei de impunere pentru impozitul pe profit, societatea nu a fost 
lezat� în drepturile sale. 

 
Ordinul  pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 

Fiscal� nr. 519 / 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, la punctul 13.1 prevede c�: 

„13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea 
contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 

13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: [...] 
d) lipsit� de interes, în situa�ia în care contestatorul nu 

demonstreaz� c� a fost lezat în dreptul sau interesul s�u legitim;” 
Drept urmare, având în vedere prevederile legale men�ionate mai 

sus pentru acest cap�t de cerere �i întrucât societatea nu demonstreaz� c� a fost 
lezat� în drepturile sale prin emiterea acestui act administrativ fiscal, contesta�ia 
formulat� împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..... 
din 19.06.2009, înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
23.06.2009, urmeaz� sa fie respins� ca fiind lipsit� de interes. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor  art. 128 alin. (4) �i (8) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, punctul 6 alin. (8) din 
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Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, art. 6 alin. 1 �i 2 �i art. 7 din 
Legea contabilit��ii  nr. 82/1991, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 
57 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1752 / 2005 pentru aprobarea 
reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 3, 7, 34, 47, 48 
�i 52 din Ordinului Ministerului Finan�elor Publice nr. 1753/2004 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea �i efectuarea inventarierii elementelor 
de activ �i de pasiv, art. 64, 65 alin. (1), 85 alin. (1), 109, 110 alin. (3) �i 209 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice 
nr.1939/2004 pentru aprobarea formularului "Dispozi�ie privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�", pct. 5.1 – 5.4 �i 13.1 din Instruc�iunile 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 / 2005, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
                               

D E C I D E : 
 
-  Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 

contesta�iei formulat� de S.C. ..... S.R.L. din localitatea ..... împotriva Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. nr. ..... din 19.06.2009, înregistrat� la Activitatea de Control 
Fiscal sub nr. ..... din 23.06.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. ..... din 23.06.2009, privind suma de .....lei, reprezentând: 
              -    ..... lei T.V.A.; 
              -    .....lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

- Respingerea contesta�iei formulat� de S.C. ..... S.R.L. 
împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere ..... din 19.06.2009, 
înregistrat� Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 23.06.2009, ca lipsit� 
de interes. 

- Transmiterea dosarului cauzei pentru contesta�ia formulat� 
împotriva Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr. .....din 18.06.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
23.06.2009, Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... pentru a proceda conform actelor normative 
aplicabile spe�ei, potrivit celor re�inute în prezenta decizie. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
  


