
DECIZIA NR .  35  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 
 

              Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara a fost sesizat� de SC X SRL prin adresa f�r� num�r din 
data de 2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Hunedoara sub nr. … / 2005, asupra relu�rii procedurii 
de solu�ionare a  contesta�iei depuse de SC X SRL, solu�ionare 
suspendat� prin Decizia nr. … / 2004.  
 
               Contesta�ia a fost formulat� de SC X SRL împotriva 
procesului verbal nr. ... / 2003 încheiat de Garda Financiar� Sec�ia 
Hunedoara, cu privire la suma de ...lei reprezentând : 

- ...lei impozit pe profit suplimentar ;    
- ...lei dobânzi aferente impozitului pe profit ; 
 - ...lei tax� pe valoarea ad�ugat� ;    
- ...lei dobânzi tax� pe valoarea ad�ugat�; 

 - ...lei penalit��i tax� pe valoarea ad�ugat�;  
 
                      În fapt, ini�ial prin Decizia nr. … / 2003, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a respins ca 
nedepus� în termen contesta�ia formulat� SC X SRL împotriva 
procesului verbal nr. ... / 2003. 
                      Tribunalul Hunedoara – Sec�ia Comercial� �i 
Contencios Administrativ, prin Sentin�a nr. … / CA / 2004 admite 
ac�iunea reclamantei SC X SRL �i repune în termenul de formulare 
a contesta�iei pe reclamant�. 
    Prin Decizia nr. … / 2004 s-a dispus suspendarea 
solu�ion�rii cauzei ce a f�cut obiectul contesta�iei formulate de SC X 
SRL pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, 
procedura de solu�ionare urmând a fi reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea. 
   Prin adresa f�r� num�r din data de …2005, înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub 
nr. … / 2005, SC X SRL transmite Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara, în copie, Ordonan�a emis� de 
Parchetul de pe lâng� Tribunalul Hunedoara din care rezult� c�, în 
dosarul … / P / 2004 s-a dispus:  

- scoaterea de sub urm�rire penal� a învinuitei Y pentru 
s�vâr�irea infrac�iunilor de fals intelectual, prev�zut de art. 37 
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din Legea nr. 82 / 1991, republicat�, cu aplicarea art. 41 alin. 
(2) Cod penal; 
- neînceperea urm�ririi penale fa�� de numi�i Z �i V pentru 
s�vâr�irea infrac�iunii prev�zute de art. 11 lit. c) din Legea nr. 
87 / 1994, republicat�. 

 
                    În consecin��, procedura administrativ� de solu�ionare a 
contesta�iei formulat� împotriva procesului verbal nr. ... / 2003 
încheiat de Garda Financiar� Sec�ia Hunedoara va fi reluat� în 
condi�iile prev�zute de art.204 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92 / 2003, republicat�,  privind Codul de procedur� fiscal�, 
coroborat cu art.1 alin.1, art. 5 alin.2 si art.10 (2) din Ordonan�a de 
Urgen�� a Guvernului nr.13 / 2001 privind solu�ionarea contesta�iilor 
împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau de impunere 
întocmite de organele  Ministerului Finan�elor Publice, Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara fiind investit s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 

A. Cu privire la impozitul pe profit 
 
                        A.1. Societatea arat� c� pentru anul 2002 s-a 
încadrat la microîntreprindere, respectiv impozitarea veniturilor s-a 
f�cut conform OG nr. 24 / 2001, fapt pentru care nu a considerat 
necesara anexarea la actele contabile a documentelor care s� 
ateste efectuarea serviciilor, actul normativ neprecizând acest lucru, 
documente pe care le anexeaz� la contesta�ia formulat�.  
                       Petenta sus�ine c�, cu toate c� OG nr. 24 / 2001 nu 
trateaz� cheltuielile ca �i cheltuieli deductibile �i nedeductibile, 
organele de control consider� cheltuielile cu serviciile pentru care nu 
s-au anexat rapoarte, situa�ii de lucr�ri sau procese-verbale de 
recep�ie, ca �i cheltuieli nedeductibile, omi�ând c� societatea era 
microîntreprindere, precizând în actul de control nerespectarea art. 
9 alin.(7) lit. s) din Legea nr. 414 / 2002 . 
                        De asemenea petenta men�ioneaz� faptul c� în data 
de 05.08.2003, prin procesul verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor seria … nr. …, a fost sanc�ionat� de c�tre organel de 
control ale aceleia�i institu�ii ( Garda Financiar�), pentru faptul c� la 
pl��i efectuate pentru lucr�ri �i servicii nu erau anexate documente 
justificative, f�ra a fi interpretat aceste cheltuieli ca fiind 
nedeductibile sau c� nu ar fi legate de activitatea unit��ii, perioada 
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verificat� fiind 2002-2003, petenta invocând art. 19 din OG nr. 70 / 
1997 care prevede c� orice verificare „se efectueaz� o singur� dat� 
pentru fiecare impozit �i pentru fiecare perioad� supus� verific�rii”. 
   
                       A.2. Societatea arat� c� pentru anul 2003 s-a 
încadrat la impozit pe profit conform Legii nr. 414 / 2002, iar în 
aceast� situa�ie a încheiat un contract de prest�rii servicii pentru 
asisten�� managerial� în luna iulie 2003, care s-a efectuat �i achitat 
în aceea�i lun�. 
                       Petenta sus�ine c� organul de control a calculat 
impozit pe profit pentru serviciul facturat �i achitat în luna iulie 2003, 
impozit pe profit, întrucât nu a gasit anexat la factur� documente 
care s� justifice �i s� ateste efectuarea serviciului, precum �i 
dobând� pentru plata cu întârziere a impozitului, organul de control 
considerând c� plata acestuia ar fi fost la data de 25 august 2003, 
f�r� s� �in� seama de prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 414 / 
2001, care prevede c� „ profitul �i impozitul pe profit se calculeaz� �i 
se eviden�iaz� trimestrial, cumulat de la începutul anului”. Organul 
de control a anticipat calcularea acestuia, chiar dac� termenul 
trimestrial nu a fost expirat, respectiv data de 25.10.2003. 
                     Petenta men�ioneaz� c� neanexarea la contract �i 
factura pentru efectuarea de servicii, a documentelor justificative, 
care s� ateste efectuarea acestuia , a fost o sc�pare a societ��ii, 
fapt pentru care a anexat în copie la contesta�ie raportul care s� 
ateste efectuarea serviciului. 
                      Prin urmare referitor la cap�tul de cerere privind 
impozitul pe profit petenta solicit� anularea calcul�rii anticipate a 
impozitului pe profit în sum� de ...lei �i a dobânzilor aferente pentru 
neplata la termen de ...lei.  
 

B. Cu privire la Taxa pe valoarea ad�ugat� 
 
                        Petenta sus�ine c� organul de control a considerat  
c�, cheltuielile efectuate pentru servicii pentru care nu a g�sit la 
momentul controlului documente care s� ateste efectuarea 
acestora, sunt opera�iuni care nu au leg�tur� cu activitatea 
economic� a persoanei impozabile ( art. 24  alin. (2), lit. a) din 
Legea nr. 345 / 2002), iar taxa pe valoarea ad�ugat� ar fi 
nedeductibil�, calculând atât pentru anul 2002 ( când societatea era 
microîntreprindere ), cât �i pentru anul 2003 , tax� pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar de plat� , dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
                  Societatea arat� c� nu poate fi de acord cu interpretarea 
dat� de organul de control , având în vedere �i cele prezentate la 



 

 

4 

 

pct. A.1. , c� TVA  ar fi nedeductibil� �i c� serviciile de consultan�� 
�i asisten�� managerial� , studii de piat� sau fezabilitate nu ar avea 
legatur� cu activiatea societ��ii, sus�inând c� aceste servicii au fost, 
sunt �i vor fi utile societ��ii. 
                      Prin urmare referitor la cap�tul de cerere privind taxa 
pe valoarea ad�ugat� petenta solicit� anularea calcul�rii �i dator�rii 
de tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ...lei, 
major�ri de întârziere în sum� de ...�i penalit��i de întârziere în 
sum� de ...lei.  
              Fa�� de sus�inerile mai sus formulate, societatea 
solicit� anularea actului de control din data de 19.09.2002. 
               
 
       II.  Prin procesul verbal nr. ... / 2003, comisarii 
G�rzii Financiare Sec�ia Hunedoara au stabilit obliga�ii de plat� 
în sarcina SC X SRL, motivând urm�toarele : 
 
                        Comisarii G�rzii Financiare Sec�ia Hunedoara arat� 
în procesul verbal nr. ... / 2003 c� verificarea societ��ii s-a efectuat 
în data de 19.09.2003 printr-un control inopinat �i prin sondaj, �i a 
cuprins activitatea financiar contabil� din perioada octombrie 2002 – 
septembrie 2003,  constatându-se urm�toarele: 
 
                         În perioada verificat� SC X SRL a înregistrat în 
jurnalele de cump�r�ri, balan�ele contabile de verificare, ridicate în 
copie de organele de control, precum �i în declara�iile privind 
impozitele �i taxele datorate  bugetului de stat �i deconturile de TVA 
urm�toarele documente : 
 

1. Factura fiscal� seria … nr. … / 10.2002 în valoare de … lei �i 
TVA de .. lei având trecut la rubrica furnizor societatea W , 
reprezentând „ asisten�� managerial�”. 

2.  Factura fiscal� seria ... nr. ... / ...12.2002 în valoare de ...lei �i 
TVA de ...lei având trecut la rubrica furnizor societatea W, 
reprezentând „ verificare contabilitate, studiu de pia�� pentru 
dezvoltarea firmei , plan organizare societate, selec�ionare 
personal”. 

3. Factura fiscal� nr. ... / ...07.2002 în valoare de ...lei �i TVA de 
...lei având trecut la rubrica furnizor societatea W , 
reprezentând „consultan�� administrativ�”. 
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                       Din verificarea modului în care acestea au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� �i a modului în care au constituit 
cheltuieli deductibile la calcului impozitului pe profit , comisarii G�rzii 
Financiare au constatat c� în fapt reprezint� cheltuieli nedeductibile 
în conformitate cu prevederile art. 9  alin.(7) lit. s) din Legea nr. 414 / 
2002 �i a pct. 9.14 din HG. Nr. 859 / 2002 privind aprobarea 
instruc�iunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, 
deoarece numai prin simpla anexare a contractelor încheiate cu 
respectivii furnizori privind asisten�� managerial�, verificare 
contabilitate, studiu de pia�� pentru dezvoltarea firmei , plan 
organizare societate, selec�ionare personal �i consultan�� 
administrativ�, f�r� s� aib� la baz� documente justificative 
specificate în mod expres în normele legale, respectiv „ situa�ii de 
lucr�ri, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia��”, aceste 
cheltuieli nu puteau fi considerate cheltuieli deductibile.   
                      De asemenea se men�ioneaz� c�, a�a cum rezult� din 
nota explicativ� a doamnei Y, în calitate de contabil, pân� la data 
controlului �i încheierii acestuia nu s-au putut prezenta astfel de 
documente sau orice alte materiale corespunz�toare care s� ateste 
efectuarea efectiv� a acestor servicii, acestea neputând fi 
prezentate în timpul controlului, nici la solicitarea verbal� a organului 
de control adresat� administratorului societ��ii. 
                      Având în vedere cele aratate mai sus, comisarii G�rzii 
Financiare Sec�ia Hunedoara – Deva, au considerat cheltuielile 
respective reprezentând serviciile efectuate de furnizori �i 
prezentate mai sus ca fiind nedeductibile, în conformitate cu Legea 
nr. 414 / 2002 �i a HG. Nr. 859 / 2002 privind aprobarea 
instruc�iunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, 
procedând la calculul impozitului pe profit suplimentar, a dobânzilor 
�i penalit��ilor de întârziere aferente.  
                       De asemenea, comisarii G�rzii Financiare Sec�ia 
Hunedoara – Deva, în conformitate cu prevedrile art. 24 alin. (2), lit. 
a) din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, au 
considerat c� societatea nu avea dreptul de deducere a TVA 
înscris� pe facturile mai sus men�ionate, deoarece opera�iunile 
patrimoniale prezentate în respectivele facturi nu au putut fi 
justificate ca fiind efectiv �i real prestate c�tre SC X SRL, 
considerând c� nu au leg�tur� cu activitatea economic� a societ��ii. 
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    III. Din analiza documentelor aflate la dosarul 
cauzei �i având în vedere  motiva�iile societ��ii contestatoare �i 
constat�rile organului de control, în raport cu actele normative 
invocate, se re�in urm�toarele : 
 
Perioada verificat�:  octombrie 2002 – septembrie 2003. 
 
 

  III. 1.  Referitor la impozit pe profit suplimentar ...lei  
�i ...lei dobânzi aferente impozitului pe profit, Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit s� se 
pronun�e dac� organele de control au procedat corect la  
neacceptarea deducerii cheltuielilor cu prest�rile de servicii,   
pe motiv c� societatea nu a prezentat documente care s� 
justifice realitatea �i /sau necesitatea acestor cheltuieli în 
legatur� cu activitatea economic� a societ��ii. 
 
 
                       Prin procesul verbal nr. ... / 2003, comisarii G�rzii 
Financiare  au constatat c� sumele din factura fiscal� seria ... nr. ... / 
...10.2002 în valoare de ...lei �i TVA de ...lei, factura fiscal� seria ... 
nr. ... / ...12.2002 în valoare de ...lei �i TVA de ...lei �i factura fiscal� 
nr. ... / ...07.2002 în valoare de ...lei �i TVA de ...lei reprezint� 
cheltuieli nedeductibile, învocând prevederile art. 9  alin.(7) lit. s) din 
Legea nr. 414 / 2002 , care arat� : 
 
„(7) Potrivit prezentei legi, cheltuielile nedeductibile sunt: 
s) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, 
prest�ri de servicii sau asisten��, în situa�ia în care nu sunt 
încheiate contracte în form� scris� �i pentru care beneficiarii 
nu pot justifica prestarea acestora pentru activitatea 
autorizat�;”, 
 
�i a pct. 9.14 din HG. Nr. 859 / 2002 privind aprobarea instruc�iunilor 
privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, care 
precizeaz� : 
 
„ Instruc�iuni : 
    9.14. Nu intr� sub inciden�a art. 9 alin. (7) lit. s) din lege 
serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice �i 
juridice, care se refer� la între�inerea �i repararea activelor, 
servicii po�tale, de comunica�ii �i de multiplicare. În baza 
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acestor prevederi este necesar ca serviciile s� fie efectiv 
prestate, s� fie executate în baza unui contract scris care s� 
cuprind� date referitoare la prestatori, termene de execu�ie, 
precizarea serviciilor prestate, precum �i a tarifelor percepute, 
respectiv valoarea total� a contractului, iar defalcarea 
cheltuielilor de aceast� natur� s� se fac� pe întreaga durat� de 
desf��urare a contractului sau pe durata realiz�rii obiectului 
contractului. 
    Verificarea presta�iei se realizeaz� prin analiza documentelor 
justificative care atest� efectuarea serviciilor - situa�ii de 
lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de 
fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale corespunz�toare.”, 
 
deoarece numai prin simpla anexare a contractelor încheiate cu 
respectivii furnizori privind asisten�� managerial�, verificare 
contabilitate, studiu de pia�� pentru dezvoltarea firmei, plan 
organizare societate, selec�ionare personal �i consultan�� 
administrativ�, f�r� s� aib� la baz� documente justificative 
specificate în mod expres în normele legale, respectiv „ situa�ii de 
lucr�ri, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia��”, aceste 
cheltuieli nu puteau fi considerate cheltuieli deductibile.   
 
  În fapt, SC X SRL a achitat contravaloarea unor facturi 
emise în baza unor contracte de “acordare consultan�� servicii” 
încheiate în calitate de beneficiar cu S.C. W. 
  Astfel, contractul de “ acordare consultan�� servicii ” 
încheiat în data de 09.09.2002 de SC X SRL, în calitate de client, cu 
S.C. W, în calitate de consultant, are ca obiect : “consultantul va 
asigura clientului servicii de asisten�� managerial� în schimbul 
c�rora clientul de oblig� s� pl�teasc� cu titlu de onorariu o sum� de 
...lei + TVA conform acestui contract ”  
                 În baza acestui contract S.C. W emite factura fiscal� seria 
... nr. ... / ...10.2002 în valoare de ...lei �i TVA de ...lei având trecut 
la rubrica denumirea produselor sau a serviciilor : „ Asisten�� 
managerial� ”. 
                 Aferent acestei facturii nr. ... / ..10.2002, societatea 
contestatoare în sus�inere anexeaz� un raport de activitate încheiat 
în data de 25.09.2002 de S.C. W, în baza contractul de “ acordare 
consultan�� servicii ” din data de 09.09.2002, raport referitor la 
asistarea administratorului SC X SRLîn consilierea privind 
administrarea fluxului de numerar. 
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                 În data de 27.10.2002, SC X SRL, în calitate de client, 
încheie contractul de “ acordare consultan�� servicii ”, cu S.C. W, în 
calitate de consultant, care are ca obiect:  
“ consultantul va asigura clientului servicii de: 
verificare contabil� în schimbul c�rora clientul de oblig� s� 
pl�teasc� cu titlu de onorariu o sum� de ... lei + TVA conform 
acestui contract; 
studiu de pia�a pentru dezvoltarea firmei în schimbul c�rora clientul 
de oblig� s� pl�teasc� cu titlu de onorariu o sum� de ... lei + TVA 
conform acestui contract ; 
elaborarea unui plan de organizare a societ��ii în schimbul c�rora 
clientul de oblig� s� pl�teasc� cu titlu de onorariu o sum� de ... lei + 
TVA conform acestui contract ; 
selec�ie a personalului societ��ii în schimbul c�rora clientul de oblig� 
s� pl�teasc� cu titlu de onorariu o sum� de ... lei + TVA conform 
acestui contract;”  
                      În baza acestui contract S.C. W emite factura fiscal� 
seria ... nr. ... / ...12.2002 în valoare de ...lei �i TVA de ...lei având 
trecut la rubrica denumirea produselor sau a serviciilor :  
„ Verificare contab.                     8 luni x ...   = … 
Studiu de pia�� pt. dezv. firmei 20 luni x ...   = … 
Plan organizare societate         24 luni x ...   = … 
Selec�ionare de personal            5 luni x   ... = … 
                      Aferent acestei facturii nr. ...  / ...12.2002, societatea 
contestatoare în sus�inere anexeaz�: 
- un raport privind viitori clien�i încheiat în data de 09.11.2002 de 
S.C. W, în baza contractului de “ acordare consultan�� servicii ” din 
data de 27.10.2002, �i care se referea la realizarea unui studiu de 
pia�� pentru descoperirea unor viitori posibili clien�i pentru SC X 
SRL, firm� care are obiectul de activitate în domeniul instala�iilor 
sanitare, raport la care anexeaz� : Anexa nr.1 - list� cu firme ce 
urmeaz� a fi contactate �i Anexa nr.2 – list� cu principalele 
universit��i �i inspectorate �colare; 
- un raport privind elaborarea unui plan de organizare a societ��ii 
încheiat de S.C. W, în baza contractul de “ acordare consultan�� 
servicii ” din data de 27.10.2002, raport referitor la realizarea unei 
organigrame a SC X SRL; 
- un raport privind consultan�a în selectarea de personal încheiat în 
data de 09.11.2002 de S.C. W, în baza contractul de “ acordare 
consultan�� servicii ” din data de 27.10.2002, raport referitor la lista 
cerin�elor pe care SC X SRL ar trebui s� le caute în selectarea de 
personal; 
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- copia unui formular de bilan� contabil pentru anul 2002, datat   
31.10.2002; 
- balan�a de verificare la 31.10.2002; 
                  De asemenea, în anul 2003, SC X SRL, în calitate de 
client, încheie contractul nr. … / 07.2003 de “ acordare consultan�� 
servicii ”, cu S.C. W, în calitate de consultant, care are ca obiect :  
“ consultantul va asigura clientului servicii de asisten�� managerial� 
în schimbul c�rora clientul de oblig� s� pl�teasc� cu titlu de onorariu 
o sum� de ...lei conform acestui contract ”  
                 În baza acestui contract S.C. W emite factura fiscal� seria 
… nr. nr. ... / ...07.2002 în valoare de ...lei �i TVA de ...lei având 
trecut la rubrica denumirea produselor sau a serviciilor : 
„Consultan�� managerial� conform contract din 01.07.2003 ”. 
                      Aferent acestei facturii nr. ... / ...07.2002, societatea 
contestatoare în sus�inere anexeaz� : 
- un raport de activitate privind noul cod al muncii încheiat la data de 
04.07.2003  de S.C.W, în baza contractul de “ acordare consultan�� 
servicii ” nr. ... / ...07.2003, raport referitor la informarea SC X SRL 
despre : 
        1.prezentarea noului cod al muncii  
        2.prezentarea noilor responsabilit��i a angajatorului conform 
noului cod al muncii; 
        3.prezentarea noului sistem de �inere a eviden�ei angaja�iilor 
prin Registrele de Eviden�� a angaja�iilor ; 
        4.probleme diverse care pot ap�rea în aplicarea noilor 
reglement�ri legale. 
 
 
        Astfel referitor la contractele de consultan�� încheiate 
de SC X SRL, se re�ine c� de�i acestea reprezint� voin�a juridic� a 
p�r�ilor  cu privire la prestarea serviciilor, caracterul deductibil al 
cheltuielilor aferente acestora nu poate fi  conferit numai în baza 
contractelor, în cauz� fiind absolut obligatorie punerea în 
execu�ie a acestora cu consecin�a factur�rii serviciilor efectiv 
prestate. 
           De altfel, numai în situa�ia punerii efective în execu�ie 
a contractelor se produc acele documente care atest� efectuarea 
serviciilor �i în baza c�rora se întocmesc facturile, a�a cum de altfel  
a stabilit �i legiuitorul referitor la formularul <<Factura fiscal�>> în 
HG 831 / 1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune 
privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice 
privind întocmirea �i utilizarea acestora. 
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        Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se 
re�ine c� din rapoartele �i textele de maxim� generalitate prezentate  
de societate nu se poate trage clar concluzia c� acestea pot fi 
considerate documente justificative care s� ateste punerea în 
execu�ie a contractelor în cauz�.  
         În condi�iile în care, a�a cum s-a ar�tat mai sus, 
contractele de consultan�� în cauz� nu constituie documente 
primare în emiterea facturilor, simpla încheiere a acestora nefiind 
echivalent� cu executarea serviciilor, �i având în vedere c� 
presta�iile de natura serviciilor de consultan�� care fac obiectul 
contractelor în cauz�, presta�ii ce presupun transmiterea de 
informa�ii acumulate într-un anumit domeniu, prin personal de 
specialitate, se re�ine c� documentele anexate celor trei contracte 
de consultan��, depuse de societate, sunt de natur� a demonstra 
totu�i transmiterea de c�tre prestator de informa�ii de specialitate, 
elaborarea de c�tre ace�tia a unor strategii economice în favoarea 
beneficiarei. 
      În ceea ce prive�te contractele, de�i în raporturile 
comerciale dintre p�r�i obliga�iunile comerciale se probeaz� cu 
facturi acceptate, se re�ine c� Legea nr. 414 / 2002 �i HG. Nr. 859 / 
2002 privind aprobarea instruc�iunilor privind metodologia de calcul 
al impozitului pe profit, sunt acte normative cu caracter special care 
reglementeaz� modul de  regimul deductibilit��ii fiscale a cheltuielilor 
cu serviciile, inclusiv de management �i consultan��.  
                     Or, exist� �i posibilitatea de a putea fi verifica�i atât 
beneficiarii cât �i prestatorii cu privire la natura serviciilor. Norma 
juridic� are caracter imperativ, întrucât sanc�iunea specific� 
prev�zut� de legiuitor este nedeductibilitatea cheltuielilor pentru 
care nu pot fi verifica�i beneficiarii �i prestatorii în leg�tur� cu natura 
presta�iei. 
     Dac� prima cerin�� a textului - existen�a unui contract 
scris - prive�te raporturile comerciale dintre p�r�i, factura acceptat� 
fiind suficient� pentru dovedirea obliga�iilor dintre p�r�i, cea de-a 
doua cerin��, respectiv verificarea prestatorilor cu privire la natura 
serviciilor, trebuie în�eleas� în sensul în care a fost edictat�, �i 
anume are in vedere “caracterul probator” al presta�iei efectuate �i 
de aceasta data dovada se face nu în raporturile dintre parti, ci fa�� 
de stat, luând în considerare c� legea fiscal�, prin natura ei, implic� 
rela�ia dintre contribuabili �i stat, prin obliga�iile de plat�, sub forma 
impozitului, pe care le reglementeaz�.     
        Prin prisma celor ar�tate mai sus, a textelor de lege 
invocate, comisarii G�rzii Financiare în cadrul procesului verbal, nu 
au analizat dac� contractele de consultan�� în cauz� con�in 
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elemente care s� defineasc� concret natura presta�iilor contractate 
�i efectuate, cuantificarea acestora, termenele la care se analizeaz� 
rezultatele �i eficien�a serviciilor prestate, tarifele negociate �i 
acceptate de p�r�i, elemente absolut necesare pentru justa 
comensurare a serviciilor prestate în vederea factur�rii �i achit�rii 
acestora de c�tre beneficiar. 
 
                   De asemenea, pe perioada controlat� societatea arat� 
c� pentru anul 2002 s-a încadrat la microîntreprindere, respectiv 
impozitarea veniturilor s-a f�cut conform OG nr. 24 / 2001, fapt 
pentru care nu a considerat necesar� anexarea la actele contabile a 
documentelor care s� ateste efectuarea serviciilor, actul normativ 
neprecizând acest lucru, OG nr. 24 / 2001 netratând cheltuielile ca �i 
cheltuieli deductibile �i nedeductibile.  
                     Comisarii G�rzii Financiare consider� cheltuielile cu 
serviciile facturate în anul 2002 prin : 

-Factura fiscal� seria ... nr. ... / ...10.2002 în valoare de ...lei �i 
TVA de ...lei având trecut la rubrica furnizor societatea W , 
reprezentând „ asisten�� managerial�”. 
-Factura fiscal� seria ... nr. ... / ...12.2002 în valoare de ...lei �i 
TVA de ...lei având trecut la rubrica furnizor societatea W , 
reprezentând „ verificare contabilitate, studiu de pia�� pentru 
dezvoltarea firmei , plan organizare societate, selec�ionare 
personal”. 

 
�i pentru care nu s-au anexat rapoarte, situa�ii de lucr�ri sau 
procese-verbale de recep�ie, ca �i cheltuieli nedeductibile, omi�ând 
faptul c� societatea era microîntreprindere, precizând în actul de 
control ca temei legal pentru anul 2002, nerespectarea art. 9 alin.(7) 
lit. s) din Legea nr. 414 / 2002. 
 
                     Pentru anul 2003, societatea arat� c� s-a încadrat la 
impozit pe profit, conform Legii nr. 414 / 2002, iar în aceast� situa�ie 
a încheiat un contract de prest�rii servicii pentru asisten�� 
managerial� în luna iulie 2003, �i care s-a efectuat �i achitat tot în  
luna iulie 2003. 
                       Organul de control, în mod eronat, a calculat pentru 
serviciul facturat �i achitat în luna iulie 2003, impozit pe profit, 
dobânzi pentru plata cu întârziere a impozitului pân� la data de 25 
august 2003, termenul trimestrial nefiind expirat, respectiv data de 
25.10.2003, f�r� s� �in� seama de prevederile art. 20 alin. (1) din 
Legea nr. 414 / 2001, care prevede c� : 
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„ ART. 20 (1) Plata impozitului pe profit se efectueaz� 
trimestrial, pân� la data de 25 inclusiv a primei luni din 
trimestrul urm�tor, cu excep�ia B�ncii Na�ionale a României, a 
b�ncilor române �i a sucursalelor din România ale b�ncilor, 
persoane juridice str�ine, care efectueaz� pl��i lunar, pân� la 
data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei pentru care se 
calculeaz� impozit. În acest scop profitul �i impozitul pe profit 
se calculeaz� �i se eviden�iaz� trimestrial, cumulat de la 
începutul anului sau lunar, în cazul b�ncilor.” 
 
                       Mai mult întrucât au ap�rut elemente noi, pe care 
contestatorul nu le-a prezentat în timpul controlului organelor de 
control care au efectuat activitatea de verificare, documente pe care 
le consider� relevante în sus�inerea cauzei �i pe care le-a anexat la 
contesta�ie, acestea putând fi administrate în procedura de 
solu�ionare a contesta�iilor, prin adresa nr. … / 2005 s-a solicitat ca 
GARDA FINANCIAR� SEC�IA HUNEDOARA s� completeze 
referatul nr. … / 2003 cu privire la propunerile de solu�ionare a 
contesta�iei, în care s� se analizeze strict sumele �i m�surile ce 
se contest� având în vedere sus�inerile petentei �i documentele 
noi anexate la contesta�ie, �inând seama �i de cele precizate în 
Ordonan�a de scoaterea de sub urm�rire penal� . 
 
                    Prin adresa nr. … / 2005, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr.  … / 
2005, Garda Financiar� Sec�ia Hunedoara, precizeaz� c� î�i 
men�ine punctul de vedere exprimat prin referatul ini�ial nr. … / 2003  
referitor la propunerile de solu�ionare a contesta�iei formulat� de SC 
X SRL împotriva procesului verbal nr. ... / 2003,  men�ionând c� din 
analiza documentele noi anexate rezult� c� : 
 
„echipa de control a îndev�rat c� la data controlului nu au fost 
prezentate documentele justificative solicitate, numita Y, contabila 
societ��ii declarând c� în realitate nu au fost efectuate serviciile de 
consultan�� facturate de SC W”, apreciând c� fa�� de aceste 
împrejur�ri subzist� obliga�iile estimate în sarcina societ��ii.” 
 
   Prin Ordonan�a de scoaterea de sub urm�rire penal� 
emis� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul Hunedoara în dosarul … 
/ P / 2004 se men�ioneaz� : 
 „Din probele administrate în cauz� a rezultat c� 
opera�iunile economice între societ��ile din … �i … s-au derulat 
în realitate, iar documentele justificative ( contracte, rapoarte, 
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plan de situa�ii ) au fost trimise ulterior de firma din Cluj-
Napoca”  
                          Din actul de control �i documentele anexate �i care 
nu au fost prezentate la data controlului, nu se poate determina 
influen�a acestor erori asupra cuantumului obliga�iilor fiscale 
datorate din totalul sumei contestate, fapt pentru care Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara nu se poate pronun�a în  legatur� cu 
acesta.  
                     Pe cale de consecin��, se va desfiin�a procesul verbal  
pentru cap�tul de cerere referitor la impozitul pe profit suplimentar în 
sum� de ...lei  �i  dobânzi aferente impozitului pe profit în sum� de  
...lei . 
 
III. 2.  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de  ...lei, 
dobânzi aferente în sum� de  ...lei �i  penalit��i de întârziere 
aferente în sum� de ...lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara se poate 
pronun�a dac� societatea avea drept de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în condi�iile în care, prin procesul verbal, 
organele de control nu au analizat dac� societatea avea drept 
de deducere a TVA aferent� serviciilor achizi�ionate în func�ie 
de gradul de utilizare a acestora la realizarea de opera�iuni care 
dau drept de deducere a TVA. 
 
      În fapt, nu s-a acordat drept de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� cheltuielilor nedeductibile fiscal 
analizate la cap�tul de cerere referitor la "impozit pe profit ", în baza 
prevederilor art.24 alin.2 lit.a din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, conform c�rora: 
 
     "Nu poate fi dedus� taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� intr�rilor referitoare la : 
  a) opera�iuni care nu au legatur� cu activitatea 
economic� a persoanelor impozabile". 
 
  Astfel, pentru neacceptarea la deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� din procesul verbal, comisarii G�rzii Financiare 
Sec�ia Hunedoara – Deva, în conformitate cu prevederile art. 24 
alin. (2), lit. a) din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, au considerat c� societatea nu avea dreptul de deducere 
a TVA înscris� pe facturile mai sus men�ionate, deoarece 
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opera�iunile patrimoniale prezentate în respectivele facturi nu au 
putut fi justificate ca fiind efectiv �i real prestate c�tre SC X SRL, 
considerând c� nu au leg�tur� cu activitatea economic� a societ��ii. 
                        Ulterior, societatea contestatoare în sus�inerea 
contesta�iei  anexeaz�  urm�toarele  documente : 
• La factur�  fiscal� nr. ... / ..10.2002 : 
- raport referitor la asist�rii administratorului SC X SRL în consilierea 
administr�rii fluxului de numerar. 
• La factur� fiscal� nr. ...  / ...12.2002 : 
- un raport privind viitori clien�i, la care anexeaz� : Anexa nr.1 - list� 
cu firme pe care s� le contacteze �i Anexa nr.2 – list� cu principalele 
universit��i �i inspectorate �colare ; 
- un raport privind elaborarea unui plan de organizare a societ��ii; 
- un raport privind consultan�a în selectarea de personal, referitor la 
lista cerin�elor pe care SC X SRL ar trebui s� le caute în selectarea 
de personal; 
- copia unui formular de bilan� contabil pentru anul 2002, datat   
31.10.2002; 
- balan�a de verificare la 31.10.2002; 
• La factura fiscal�  nr. nr. ... / ...07.2002 :  
- un raport de activitate privind noul cod al muncii referitor la 
informarea SC X SRL despre : 
        1.prezentarea noului cod al muncii  
        2.prezentarea noilor responsabilit��i a angajatorului conform 
noului cod al muncii ; 
        3.prezentarea noului sistem de �inere a eviden�ei angaja�iilor 
prin Registrele de Eviden�� a angaja�iilor ; 
        4.probleme diverse care pot ap�rea în aplicarea noilor 
reglement�ri legale . 
  Se re�ine c� în toate cazurile în care nu s-a acceptat la 
deducere TVA organul de control nu a analizat pe text de lege 
dac� societatea contestatoare are sau nu drept de deducere a 
TVA  pentru serviciile achizi�ionate precum �i gradul de 
utilizare a acestor servicii la realizarea opera�iunilor care dau 
drept de deducere a TVA,  a�a cum se prevede la art.22 alin.4 din 
Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, conform 
c�ruia: 
 
„ (4) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat� au dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente bunurilor �i serviciilor destinate realiz�rii de: 
    a) opera�iuni taxabile; 
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    b) livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de taxa 
pe valoarea ad�ugat� prev�zute la art. 11 alin. (1) �i la art. 12; 
    c) ac�iuni de sponsorizare, publicitate, protocol, precum �i 
pentru alte ac�iuni prev�zute în legi, cu respectarea limitelor �i 
destina�iilor prev�zute în acestea; 
    d) opera�iuni rezultând din activit��i economice prev�zute la 
art. 2 alin. (2), efectuate în str�in�tate, care ar da drept de 
deducere dac� aceste opera�iuni ar fi realizate în interiorul ��rii; 
    e) opera�iuni prev�zute la art. 3 alin. (6) �i (7), dac� taxa pe 
valoarea ad�ugat� ar fi aplicabil� transferului respectiv. ” 
 
                       De asemenea, întrucât au ap�rut elemente noi, pe 
care contestatorul nu le-a prezentat în timpul controlului organelor 
de control care au efectuat activitatea de verificare �i pe care le 
consider� relevante în sus�inerea cauzei, anexându-le la 
contesta�ie, acestea pot fi administrate în procedura de solu�ionare a 
contesta�iilor. 
                       A�a cum am ar�tat �i la punctul III. 2 din prezenta 
decizie prin adresa nr. … / 2005 s-a solicitat ca GARDA 
FINANCIAR� SEC�IA HUNEDOARA s� completeze referatul nr. … 
/ 2003 cu privire la propunerile de solu�ionare a contesta�iei, în care 
s� se analizeze strict sumele �i m�surile ce se contest� având în 
vedere sus�inerile petentei �i documentele noi anexate la 
contesta�ie, �inând seama �i de cele precizate în Ordonan�a de 
scoaterea de sub urm�rire penal� . 
                    Prin adresa nr. … / 2005, înregistrat la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr.  … / 
2005, Garda Financiar� Sec�ia Hunedoara, precizeaz� c� î�i 
men�ine punctul de vedere exprimat prin referatul ini�ial nr. … / 2003  
referitor la propunerile de solu�ionare a contesta�iei formulat� de SC 
X SRL împotriva procesului verbal nr. ... / 2003,  men�ionând c� din 
analiza documentele noi anexate c� : 
 
„echipa de control a îndev�rat c� la data controlului nu au fost 
prezentate documentele justificative solicitate, numita Y, contabila 
societ��ii declarând c� în realitate nu au fost efectuate serviciile de 
consultan�� facturate de SC W”, apreciând c� fa�� de aceste 
împrejur�ri subzist� obliga�iile estimate în sarcina societ��ii.”,  
 
cu toate c� prin ordonan�a de scoaterea de sub urm�rire penal� 
emis� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul Hunedoara în dosarul … 
/ P / 2004 se men�ioneaz� : 
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 „Din probele administrate în cauz� a rezultat c� 
opera�iunile economice între societ��ile din ... �i … s-au derulat 
în realitate, iar documentele justificative ( contracte, rapoarte, 
plan de situa�ii ) au fost trimise ulterior de firma din …”  
 
  Ca urmare, se va desfiin�a procesul verbal contestat �i 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de  ...lei, dobânzi 
aferente în sum� de  ...lei �i  penalit��i de întârziere aferente în 
sum� de ...lei, având în vedere c� nici la acest capitol nu s-a 
analizat pe text de lege dac� societatea are sau nu drept de 
deducere a TVA aferent� facturilor analizate �i a documentelor noi 
prezentate, a realit��ii opera�iunii economice derulate între cele dou� 
societ��ii,  urmând ca o alt� echip� s� efectueze reverificarea �i în 
func�ie de cele constatate s� stabileasc� cuantumul obliga�iilor 
fiscale datorate pe linie de TVA. 

 
III. 3.  Referitor la excep�ia de fond privind reverificarea: 

 
  Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor din Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit� 
s� se pronun�e dac� la data controlului erau îndeplinite condi�iile 
necesare efectu�rii unei reverific�ri a opera�iunilor efectuate de 
societate in perioada 01.04.2000 - 31.05.2001, în conformitate 
prevederile Legii nr. 30 / 1991 privind organizarea �i func�ionarea 
controlului financiar �i a G�rzii financiare, coroborate cu prevederile 
art. 19 din Ordonan�a Guvernului nr.70/1997, aprobat� prin Legea 
nr.64/1999, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare �i ale art. 10 
alin. (1) din Instruc�iunile de aplicare a prevederilor Ordonan�ei 
Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 886 din 28 octombrie 1999, în condi�iile în 
care procesul verbal contestat a fost întocmit în baza Legii nr. 30 / 
1991 privind organizarea �i func�ionarea controlului financiar �i a 
G�rzii financiare. 
 
 
  În fapt, contestatoarea precizeaz� c� organele de 
control au încalcat prevederile art. 19 din Ordonan�a Guvernului nr. 
70/1997 privind controlul fiscal, în sensul c�, pentru aspectele 
cuprinse în procesul verbal contestat s-a mai efectuat un control 
care a vizat acelea�i aspecte, prin procesul verbal de constatare �i 
sanc�ionare a contraven�iilor seria … nr. … / 2003 societatea fiind 
sanc�ionat� contraven�ional pentru anumite abaterii, iar la data 
întocmirii procesului verbal contestat nu au existat date suplimentare 
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care s� nu fi fost cunoscute organelor de control la data controlului 
anterior. 
  Procesul verbal contestat a fost întocmit în baza Legii nr. 
30 / 1991 privind organizarea �i func�ionarea controlului financiar �i 
a G�rzii financiare �i urmare a unor aspecte fiscale din activitatea 
financiar – contabil� a acesteia . 
 
  În drept, prin LEGEA Nr. 30 din 22 martie 1991 privind 
organizarea �i func�ionarea controlului financiar �i a G�rzii 
financiare, prevede la art.10 : 
 
„   Într-un an calendaristic un agent economic poate face 
obiectul unui singur control al contabilit��ii, pentru sinceritatea 
bilan�urilor �i determinarea sumelor datorate cu orice titlu 
statului; este supus� controlului întreaga perioad� scurs� de la 
precedenta verificare de aceea�i natur� �i cu acelea�i obiective 
care, potrivit legii, nu s-a prescris. 
         De la prevederile alin. 1 fac excep�ie ac�iunile de 
documentare, analiz� �i urm�rire a implement�rii unor 
reglement�ri care se pot efectua numai dup� notificarea �i 
ob�inerea acordului agentului economic, precum �i verificarea 
reclama�iilor cu privire la existen�a unor elud�ri ale legilor 
financiare �i fiscale, care se efectueaz� ori de cîte ori este 
cazul. ” 
 
                   De asemenea conform art. 19 din Ordonan�a Guvernului 
nr.70/1997, aprobat� prin Legea nr.64/1999, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare se precizeaz�: 
 
  “Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori resedinta 
contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal ori, 
dupa caz, la sediul serviciilor de specialitate ale autoritatilor 
administratiei publice locale, se efectueaza o singura data 
pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioada supusa 
impozitarii. 
  Prin exceptie de la prevederile alin.1, conducatorul 
organului de control fiscal competent sau, dupa caz, al 
serviciilor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice 
locale poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, 
de la data încheierii controlului fiscal si pana la împlinirea 
termenului de prescriptie prevazut de prezenta ordonanta, apar 
date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal sau, 
dupa caz, serviciilor de specialitate ale autoritatilor 
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administratiei publice locale la data efectuarii controlului, care 
influenteaza sau modifica rezultatele acestuia. ” 
   
  În leg�tur� cu aceste prevederi, la art.10 alin. (1) din 
Instruc�iunile de aplicare a prevederilor Ordonan�ei Guvernului 
nr.70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 886 / 1999  se  precizeaz�: 
 
     “ Datele suplimentare, necunoscute organelor de 
control fiscal la data efectuarii controlului fiscal la un 
contribuabil, pot aparea in situatii cum sunt : 
 a) efectuarea unor controale fiscale incrucisate asupra 
documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din 
care face parte si contribuabilul in cauza; 
 b) obtinerea, pe parcursul actiunilor de control efectuate 
la alti contribuabili, a unor date sau informatii suplimentare 
referitoare la activitatea contribuabilului intr-o perioada care a 
fost deja supusa controlului fiscal; 
 c) solicitari ale organelor de urmarire penala in cadrul 
cercetarii cazurilor de evaziune fiscala; 
 d) informatii obtinute de la terti, de natura sa modifice sau 
sa influenteze, in mod semnificativ, rezultatele controlului fiscal 
anterior.” 
  
  Se re�ine deci c� reverificarea aceleea�i perioade �i 
aceluia�i tip de impozit reprezint� o excep�ie de la regul� care 
interzice aceasta reverificare, aceasta operând numai în cazurile 
expres prev�zute de lege, respectiv în situa�ia în care de la 
încheierea controlului fiscal �i pân� la împlinirea termenului de 
prescrip�ie apar date suplimentare, necunoscute organului de 
control la data efectu�rii controlului care influen�eaza sau modific� 
rezultatele acestuia, excep�iile fiind de strict� interpretare �i aplicare. 
 
                     În consecin��, Ordonan�a Guvernului nr. 70 / 1997, 
aprobat� prin Legea nr. 64 / 1999, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare interzice reverificarea unui agent economic pentru 
aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, cu excep�iile 
prev�zute de alineatul (2) al art. 19 �i art.10 alineatul (2) din 
LEGEA Nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea �i 
func�ionarea controlului financiar �i a G�rzii financiare.  
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     Din documentele anexate la dosarul cauzei nu rezult� 
faptul c� reverificarea s-a datorat apari�iei unor date suplimentare, 
necunoscute la data controlului anterior, sau dac� au existat ac�iuni 
de documentare, analiz� �i urm�rire a implement�rii unor 
reglement�ri, notific�rii,  acordul agentului economic, precum �i  
reclama�ii cu privire la existen�a unor elud�ri ale legilor financiare �i 
fiscale, etc. 
                       Având în vedere cele ar�tate mai sus la pct. III. 1, III.2 
�i III. 3  se impune desfiin�area în totalitate a procesului verbal nr. ... 
/ 2003 încheiat de Garda Financiar� Sec�ia Hunedoara, cu privire la 
suma de ...lei reprezentând : 

- ...lei impozit pe profit suplimentar ;    
- ...lei dobânzi aferente impozitului pe profit ; 
 - ...lei tax� pe valoarea ad�ugat� ;    
- ...lei dobânzi tax� pe valoarea ad�ugat�; 

 - ...lei penalit��i tax� pe valoarea ad�ugat�,  
urmând ca organele de control, altele decât cele care au efectuat  
verificarea, s� analizeze datele noi ap�rute �i necunoscute  la data 
controlului �i functie de cele re�inute în prezenta decizie �i de cele 
constatate, având în vedere prevederile legale în vigoare la data 
controlului referitoare la îndeplinirea condi�iilor din Ordonan�a 
Guvernului nr.70 / 1997 privind controlul fiscal �i prevederile legale 
din LEGEA Nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea �i 
func�ionarea controlului financiar �i a G�rzii financiare. 
                        Fa�� de cele ar�tate mai sus �i în temeiul 
prevederilor ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, art.178,  
precum �i art.19 alin.2 din Codul de procedur� penal�, se   

 
DECIDE : 

 
       Art.1 - Desfiin�area în totalitate a procesului verbal nr. ... / 2003 
încheiat de Garda Financiar� Sec�ia Hunedoara, cu privire la suma 
de ...lei reprezentând : 

-      ...lei impozit pe profit suplimentar ;    
-         ...lei dobânzi aferente impozitului pe profit ; 
 -  ...lei tax� pe valoarea ad�ugat� ;    
-    ...lei dobânzi tax� pe valoarea ad�ugat�; 

 -      ...lei penalit��i tax� pe valoarea ad�ugat�,  
urmând ca organele de control altele decât cele care au întocmit 
procesul verbal contestat s� procedeze la o nou� verificare a 
aceleia�i perioade �i a acelora�i tipuri de impozite �i taxe �inând cont 
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de prevederile legale aplicabile în spe�� precum �i de cele precizate 
prin prezenta decizie. 
 
         Art.2 – Prezenta  decizie  poate  fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în   termen de  30  zile de la comunicarea prezentei, 
conform   prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 


