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DECIZIA NR. 13 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL 
 înregistrat� la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

 sub nr. 
 
 

 
 Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice sub nr., 
SC SRL se îndreapt� împotriva  Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..2008, referitor la suma total� de lei, 
din care: 
 -  lei  - taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�; 
 -  lei -  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�    
                        stabilit� suplimentar de plat�. 
 Totodat�, prin contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr./.2008, se îndreapt� 
�i împotriva sumei de „ minus” de 14 lei reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar. 
 De asemenea, SC SRL contest� �i Decizia privind nemodificarea bazei de 
impunere nr./2008 �i Dispozi�ia de m�suri nr./.2008 întocmite de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�. 
 
 Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice, este legal învestit cu solu�ionarea contesta�iei. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC SRL solicit� anularea Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr./.2008, Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr./.2008, Decizia privind nemodificarea bazei de impunere 
nr./2008 �i a Dispozi�iei de m�suri nr./2008 întocmite de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal�. 
 Constatoarea precizeaz� faptul c�, în urma controlului de fond efectuat de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� pentru perioada 01.10.2004 – 30.09.2008 s-a re�inut în 
sarcina societ��ii obliga�ia de plat� c�tre bugetul de stat suma de lei. 
  De asemenea, se sus�iene c� constat�rile organele de inspec�ie fiscal�, privind 
faptul c� societatea a înregistrat cu întârziere atribuirea calit��ii de pl�titor de taxa pe 
valoare ad�ugat�, au „procedat doar la colectarea T.V.A. aferent� veniturilor înregistrate 
pe perioada 01.07.2005 – 31.10.2005, … în conformitate cu prevederile Titlului VI punctul 
56 alin (4) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizat� pân� la data de 04.07.2005, nu pot fi 
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luate în considerare ca temeinice, din moment ce tocmai legea invocat� de organele de 
control precizeaz� clar la art.152 alin.(3) din Codul fiscal ” … În situa�ia în care se 
constat� c� persoana în cauz� a solicitat cu întârziere atribuirea calit��ii de pl�titor de tax� 
pe valoarea ad�ugat� în regim normal, autoritatea fiscal� este îndrept��it� s� solicite plata 
taxei pe valoarea ad�ugat� pe perioada scurs� între data la care persoana în cauz� avea 
obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� în regim normal 
�i data de la care înregistrarea a devenit efectiv�, conform procedurii prev�zute prin 
norme.” 
 Totodat�, contestatoarea sus�ine c� „însu�i organul de control în Raportul de 
inspec�ie fiscal� precizeaz� faptul c� pentru solicitarea cu întârziere a atributului fiscal de 
pl�titor de TVA societatea noastra a fost sanc�ionat� contraven�ional la data respectiv�, 
iar eviden�a contabil� a fost corectat� în conformitate cu normele legale”, astfel c�, „nu pot 
fi aplicate mai multe sanc�iuni, mai mult textul de lege nu poate fi interpretat trunchiat 
privind doar colectarea TVA, în condi�iile în care noi am întocmit �i condus eviden�a 
contabil� în conformitate cu normele legale în domeniu”. 
 Contestatoarea men�ioneaz� c�, din cuprinsul actului de control se observ� o 
preocupare exclusiv� pentru „creare unui cadrul formativ de imagine, declarativ f�r� 
ac�iuni concrete �i supozi�ii legice, propice calcula�iei de dobânzi �i penalit��i”, motiv 
pentru care contestatoarea solicit� anularea sanc�iunilor penalizatoare aferente taxei pe 
valoare ad�ugat�. 
 În concluzie, contestatoarea precizeaz� c� „În probatoriu pentru dovedirea celor 
sus�inute de noi în�elegem s� depunem o expertiz� contabil� de specialitate, necesar� 
pentru edificarea cauzei  sub toate aspectele”. 
 
 
 II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr./.2008, care a stat la baza emiterii Deciziei 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr./2008, s-a stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale în sum� total� de lei. 
  Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la efectuarea inspec�iei fiscale generale, 
pentru perioada 01.10.2004 – 30.09.2008. 
 
 1. Taxa pe valoarea ad�ugat� 

 
   Verificarea a fost efectuat� pentru perioada 01.07.2005 – 30.09.2008. 

 Societatea este pl�titoare de taxa pe valoarea ad�ugat� prin dep��irea plafonului 
special de scutire, de la data de 01.11.2005. 
 
 A) În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� societatea nu î�i exercit� dreptul de deducere a taxei pe valoare 
ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate de la data înregistr�rii ca pl�titor de taxa pe 
valoarea ad�ugat�. Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au acordat dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate, în conformitate cu prevederile 
art.145, alin. (11) �i alin.(12) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (actualizat� pân� 
la data de 27.07.2005).  

 
 În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, conform 
balan�ei contabile întocmit� la data de 31.10.2005, societatea avea dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�iilor, situa�ia  prezentându -se astfel: 
1. - sold debitor cont 371 “M�rfuri” –lei 
 - sold creditor cont  378 “Diferen�e de pre� la m�rfuri” –lei 
 - sold debitor al contului 371 la pre� de achizi�ie – 
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 - TVA cu drept de deducere pentru stocul de marf� – 
2.  Mijloce fixe achizi�ionate cu cel mult 90 zile anterior înregistr�rii: sold debitor al contului 
231  “Imobilz�ri în curs “ - lei, 
TVA cu drept de deducere aferent –  
  
 Urmare a celor de mai sus organele de inspec�ie au acordat drept de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de lei. 
 
 B) În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c�, societatea a dep��it plafonul de scutire de 2 miliarde lei la data de 
31.05.2005, iar solicitarea înregistr�rii ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� este 
depus� la D.G.F.P. Cara�-Severin, Administra�ia Finan�elor în data de 30.09.2005 prin 
cererea nr.30953, contesatoarea fiind înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� 
începând cu data de 01.11.2005. Pentru depunerea cu întârziere a cererii privind luarea în 
eviden�a ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� a fost sanc�ionat� contraven�ional cu 
amend�, prin procesul verbal de constatare �i sanc�ionare a contrven�iilor nr./.2005 
întocmit de c�tre organele fiscale ale A.F.P. Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în conformitate cu prevederile art.152, alin.(1) �i alin.(3) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal (actualizat� pân� la data de 01.06.2005), SC SRL avea 
obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� în regim normal, 
în termen  de 10 zile de la data dep��irii plafonului, astfel începând cu data de 01.07.2005 
s� fie luat în eviden�� ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat�. 
 
 Având în vedere faptul c�, societatea a solicitat cu întârziere atribuirea calit��ii de 
pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� au procedat, în 
conformitate cu prevederile Titlului VI punctul 56, alin.(4) din H.G. nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal 
(actualizat� pân� la data de 04.07.2005), la colectarea taxei pe valoare ad�ugat� aferent� 
veniturilor înregistrate pentru perioada 01.07.2005 – 31.10.2005 lei, în sum� de total� lei 
(perioada scurs� între data la care societatea avea obliga�ia s� solicite înregistrarea �i 
data înregistr�rii efective), rezultând diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de lei. 
 
 Ca urmare a faptului c� în urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat diferen�e atât în ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� cât �i 
taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�, stabilind în sarcina societ��ii diferen�a de taxa pe 
valoare ad�ugat� de plat� în sum� de 69.399 lei. 
 Pentru neplat� la termen a diferen�ei de taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de lei, 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de lei de la data 
scaden�ei pân� la data de 27.11.2008  �i penalit��i de întârziere în sum� de  lei,  în 
conformitate cu prevederile art.115, art.116 �i art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, actualizat� pân� la data de 15.07.2005 (anexa nr.1). 
 
 2. Impozitul pe profit  
 Perioada verificat� este 01.10.2004 – 30.09.2008. 
 
 În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, la data 
de 31.12.2005 societatea înregistreaz� un profit impozabil de lei, cu un impozit pe profit 
aferent de lei. Având în vedere cele prezentate la punctul 1 referitor la taxa pe valoare 
ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat profitul impozabil aferent anului 2005 
prin diminuarea veniturilor înregistrate, cu diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� 



 4 

de lei, rezultând la data de 31.12.2005 un impozit pe profit înregistrat �i declarat în plus în 
sum� de  lei. 
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în anii 2006 �i 2007 
societatea înregistreaz� perisabilit��i peste limita legal�, în sum� de lei, respectiv în sum� 
de lei, invocând în acest sens prevederile art.21, alin.3), lit.d) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale art.13, lit.a) din H.G. 
nr.831/2004 privind aprobarea normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la 
m�rfuri în procesul de comercializare.  
 Urmare a celor de mai sus, organele de inspec�ie fiscal�, au procedat la 
recalcularea profitului impozabil atât pentru anul 2006, cât �i pentru anul 2007. Astfel 
pentru anul 2006 au stabilit diferen�a de  impozit pe profit în sum� de  lei, iar ca urmare a 
faptului c� la 31.12.2005 a rezultat un impozit pe profit recalculat �i achitat în plus, în 
sum� de lei, pentru diferen�a de impozit pe profit mai sus men�ionat� aferent� anului 
2006, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea nu datoreaz� major�ri de 
întârziere. 
 Pentru anul 2007, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a de impozit pe 
profit în sum� de, iar ca urmare a faptului c� la 31.12.2006 a rezultat un impozit pe profit 
recalculat �i achitat în plus, în sum� de, pentru diferen�a de impozit pe profit mai sus 
men�ionat� aferent� anului 2007, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea nu 
datoreaz� major�ri de întârziere. 
 
 Urmare a celor de mai sus, respectiv c� în sarcina societ��ii, pentru perioada 
verificat� s-a stabilit diferen�a de impozit pe profit în sum� de lei, iar conform constat�rilor 
organelor de inspec�ie fiscal� prezentate la punctul 1 societatea, prezenta la data de 
31.12.2005 un impozit pe profit înregistrat, declarat �i achitat în plus în sum� de, a rezultat 
un impozit pe profit achitat în plus în sum� de lei. 
 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative invocate, se re�in urm�toarele: 
  
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a solicitat SC SRL precizarea sumei contestate, individualizat� pe tipuri de 
impozite, taxe, precum �i accesorii ale acestora. 
 Adresa mai sus men�ionat� a fost primit� de contestatoare în data de 
23.01.2009, confirmarea de primire fiind anexat� la dosarul cauzei, f�r� a r�spunde 
solicit�rii din adresa sus men�ionat�, pân� la data emiterii prezentei decizii. 
 
 
 1. Referitor la taxa pe valoare ad�ugat� 
 
 cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este dac� societatea datoreaz� taxa pe valoare 
ad�ugat� �i accesoriile aferente, pentru perioada scurs� între data la care avea 
obliga�ia s� solicite înregistrarea �i data înregistr�rii efective, în condi�iile în care a 
dep��it plafonul special de scutire de taxa pe valoare ad�ugat� �i nu a solicitat 
înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� în regim normal, în termen 
legal. 
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 În fapt, urmare a verific�rii efectuate de c�tre organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, societatea a dep��it plafonul special de scutire a taxei pe valoarea ad�ugat� 
la data de 31.05.2005, solicitând ulterior prin cererea nr. din data de 30.09.2005 
înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� la Administra�ia Finan�elor Publice. 
Pentru depunerea cu întârziere a cererii de luare în eviden�� ca pl�titor de taxa pe 
valoarea ad�ugat�, societatea a fost sanc�ionat� contraven�ional cu amenda prin procesul 
verbal de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr. 2005 întocmit de c�tre organele 
fiscale A.F.P.  
 Având în vedere c� societatea a solicitat cu întârziere atribuirea calit��ii de pl�titor 
de taxa pe valoarea ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� au procedat, în conformitate 
cu prevederile Titlului VI punctul 56, alin.(4) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, la colectarea 
taxei pe valoare ad�ugat� aferent� veniturilor, înregistrate pentru perioada 01.07.2005 – 
31.10.2005 (perioada scurs� între data la care societatea avea obliga�ia s� solicite 
înregistrarea �i data înregistr�rii efective), în sum� total� de lei, rezultând diferen�a de 
taxa pe valoare ad�ugat�  colectat� în sum� de lei. 
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au mai constatat c�, SC SRL nu �i-a 
exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 
achizi�ionate la data înregistr�rii ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat�. Ca urmare, 
organele de inspec�ie fiscal� au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate, în conformitate cu prevederile art.145, alin.(11) 
�i alin.(12) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, actualizat� pân� la data de 
27.07.2005 
 
 Situa�ia bunurile achizi�ionate de c�tre societate pentru care avea drept de 
deducere, conform balan�ei contabile întocmit� la data de 31.10.2005, se prezint� astfel: 
1.  - sold debitor cont 371 “M�rfuri” –lei 
    -  sold creditor cont  378 “Diferen�e de pre� la m�rfuri” –lei 
    - sold debitor al contului 371 la pre� de achizi�ie – 
    -  TVA cu drept de deducere pentru stocul de marf� – . 

 
2.  Mijloce fixe achizi�ionate cu cel mult 90 zile anterior înregistr�rii: sold debitor al contului 
231  “Imobilz�ri în curs “ - lei, 
TVA cu drept de deducere aferent – 1 
 Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie au acordat drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de  lei. 
  
 Urmare a faptului c� în urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
diferen�e atât la taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� cât �i la taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat�, au stabilit în sarcina societ��ii diferen�a de taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� 
în sum� de lei. 
 Pentru neplata la termen a diferen�ei de taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de lei, 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de lei de la data 
scaden�ei pân� la data de 27.11.2008 �i penalit��i de întârziere în sum� de  lei,  în 
conformitate cu prevederile art.115, art.116 �i art.120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, actualizat� pân� la data de 15.07.2005. 
 
 În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prev�d: 
 
    Art. 152 
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    “(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� persoanele impozabile a c�ror cifr� de 
afaceri anual�, declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 2 miliarde lei, denumit 
în continuare plafon de scutire, dar acestea pot opta pentru aplicarea regimului normal de 
tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    (2) Persoanele impozabile nou-înfiin�ate pot beneficia de aplicarea regimului special de 
scutire, dac� declar� c� vor realiza anual o cifr� de afaceri estimat� de pân� la 2 miliarde 
lei inclusiv �i nu opteaz� pentru aplicarea regimului normal de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
Persoanele impozabile înregistrate fiscal, care ulterior realizeaz� opera�iuni sub plafonul 
de scutire prev�zut la alin.(1), se consider� c� sunt în regimul special de scutire, dac� nu 
opteaz� pentru aplicarea regimului normal de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    (3) Persoanele impozabile, care dep��esc în cursul unui an fiscal plafonul de 
scutire, sunt obligate s� solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat� în regim normal, în termen de 10 zile de la data constat�rii dep��irii. 
Pentru persoanele nou-înfiin�ate, anul fiscal reprezint� perioada din anul calendaristic, 
reprezentat� prin luni calendaristice scurse de la data înregistr�rii pân� la finele anului. 
Frac�iunile de lun� vor fi considerate o lun� calendaristic� întreag�. Persoanele care se 
afl� în regim special de scutire trebuie s� �in� eviden�a livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor 
de servicii, care intr� sub inciden�a prezentului articol, cu ajutorul jurnalului pentru vânz�ri. 
Data dep��irii plafonului este considerat� sfâr�itul lunii calendaristice în care a avut loc 
dep��irea de plafon. Pân� la data înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în 
regim normal se va aplica regimul de scutire de tax� pe valoarea ad�ugat�. În situa�ia în 
care se constat� c� persoana în cauz� a solicitat cu întârziere atribuirea calit��ii de pl�titor 
de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal, autoritatea fiscal� este îndrept��it� s� 
solicite plata taxei pe valoarea ad�ugat� pe perioada scurs� între data la care persoana 
în cauz� avea obliga�ia s� solicite înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
în regim normal �i data de la care înregistrarea a devenit efectiv�, conform procedurii 
prev�zute prin norme. 
[…]. “ 
 
 coroborat cu prevederile pct.56, alin. (4) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (actualizata 
pana la data de 4 iulie 2005*) 
 
“ (4) În cazul persoanelor impozabile care au dep��it plafonul de scutire, dar nu au 
solicitat înregistrarea ca platitori de taxa pe valoarea adaugat� în regim normal, conform 
prevederilor art.152 alin. (3) din Codul fiscal, organele fiscale vor proceda astfel: 
    a) în situatia în care abaterea de la prevederile legale se constat� înainte de 
înregistrarea persoanelor impozabile ca platitori de taxa pe valoarea adaugat�, organul 
fiscal va solicita plata taxei pe valoarea adaugat� pe care persoana impozabil� ar fi trebuit 
s� o colecteze pe perioada scurs� între data la care avea obliga�ia s� solicite 
înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugat� în regim normal �i data constat�rii 
abaterii. Pe perioada cuprinsi� între data constat�rii de c�tre organele fiscale a 
nerespect�rii obliga�iei de a solicita înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugat� 
�i data înregistr�rii efective, persoana impozabil� aplic� regimul special de scutire 
prevazut de art. 152 din Codul fiscal, însa are obliga�ia de a pl�ti la buget taxa pe care ar 
fi trebuit s� o colecteze pentru livrarile de bunuri �i prestarile de servicii efectuate în 
aceasta perioad�; 
    b) în situa�ia în care abaterea de la prevederile legale se constat� ulterior înregistr�rii 
ca platitor de taxa pe valoarea adaugat� a persoanei impozabile, organele fiscale vor 
solicita plata la buget a taxei pe valoarea adaugat� pe care persoana impozabila ar fi avut 
obliga�ia s� o colecteze pe perioada scursa între data la care avea obliga�ia s� solicite 
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înregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugat� în regim normal �i data la care 
înregistrarea a devenit efectiv�. “ 
  
 De asemenea prevederile art.156, alin.(1), lit.a) �i alin.(2), lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
 
 “ (1) Persoanele impozabile, înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
au urm�toarele obliga�ii din punct de vedere al eviden�ei opera�iunilor impozabile: 
    a) s� �in� eviden�a contabil� potrivit legii, astfel încât s� poat� determina baza de 
impozitare �i taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� pentru livr�rile de bunuri �i/sau 
prest�rile de servicii efectuate, precum �i cea deductibil� aferent� achizi�iilor;  
 (2) Persoanele înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� trebuie s� 
întocmeasc� �i s� depun� la organul fiscal competent, pentru fiecare perioad� fiscal�, 
pân� la data de 25 a lunii urm�toare perioadei fiscale inclusiv, decontul de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finan�elor Publice. Opera�iunile 
prev�zute la art.150 alin. (1) lit. b) �i art.151 alin. (1) lit. b) vor fi eviden�iate în decontul de 
tax� pe valoarea ad�ugat� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil�. Pentru 
pl�titorii de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim mixt se aplic� prevederile art.147, pentru 
determinarea taxei de dedus. “ 
 
 Potrivit prevederilor legale men�ionate mai sus, persoanele impozabile care 
dep��esc în cursul unui an fiscal plafonul de scutire de 2 miliarde lei, au obliga�ia legal� 
s� solicite înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� în regim normal, în termen 
de 10 zile de la data dep��irii cifrei de afacei realizate. Totodat�, dup� dep��irea 
plafonului de scutire persoanele impozabile sunt obligate atât la înregistrarea ca pl�titor 
de taxa pe valoarea adaugat�, cât �i la �inerea eviden�ei contabile a opera�iunilor 
impozabile, astfel încât s� se poat� determina baza de impozitare �i taxa pe valoarea 
adaugat� colectat� pentru livrarile de bunuri, precum �i cea deductibil� aferent� 
achizi�iilor, s� întocmeasc� �i s� depun� la organul fiscal competent la termenul legal, 
decontul de taxa pe valoarea adaugat�. 
  
 În cazul în spe��, se re�ine c�, SC SRL a dep��it plafonul de scutire la data de 
31.05.2005 �i nu a solicitat înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� în termen 
de 10 zile, conform prevederilor legale anterior men�ionate, respectiv pân� la data de 
10.06.2005, pentru a fi luat� în eviden�� ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� începând 
cu data de 01.07.2005; contestatoarea a solicitat luarea în eviden��, prin cererea 
nr.30953/30.09.2005, fiind înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat� începând 
cu data de 01.11.2005. Astfel, de la data la care avea obliga�ia s� solicite înregistrarea ca 
platitor de taxa pe valoarea adaugat� în regim normal, respectiv la data de 01.07.2005 �i 
data la care înregistrarea a devenit efectiv�, respectiv la data de 31.10.2005, conform 
prevederilor legale mai sus men�ionate, societatea avea obliga�ia s� colecteze �i s� 
pl�teasc� taxa pe valoare ad�ugat�, pentru perioada 01.07.2005 – 31.10.2005.  
 În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoarei, c� „s-a procedat doar la colectarea 
T.V.A. aferent� veniturilor înregistrate pe perioada 01.07.2005 – 31.10.2005” nu poate fi 
re�inut� în sus�inerea cauzei, întrucât a�a cum reiese din textele de lege mai sus 
enun�ate, „autoritatea fiscal� este îndrept��it� s� solicite plata taxei pe valoarea ad�ugat� 
pe perioada scurs� între data la care persoana în cauz� avea obliga�ia s� solicite 
înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal �i data de la care 
înregistrarea a devenit efectiv�”. Mai mult decât atât, organele de inspec�ie fiscal� în 
conformitate cu prevederile pct.56, alin.(4), lit.b), alin.(5) din H.G. nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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(actualizat� pân� la data de 04.07.2005) �i art.145, alin.(11) �i alin.(12) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal (actualizat� pân� la data de 27.07.2005), care 
precizeaz�: 
 
 „pct.56 (4) În cazul persoanelor impozabile care au dep��it plafonul de scutire, dar 
nu au solicitat înregistrarea ca pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat� în regim normal, 
conform prevederilor art. 152 alin. (3) din Codul fiscal, organele fiscale vor proceda astfel: 
(…) 
        b) în situa�ia în care abaterea de la prevederile legale se constata ulterior înregistr�rii 
ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� a persoanei impozabile, organele fiscale vor 
solicita plata la buget a taxei pe valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil� ar fi avut 
obliga�ia sa o colecteze pe perioada scursa între data la care avea obliga�ia sa solicite 
înregistrarea ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� în regim normal �i data la care 
înregistrarea a devenit efectiv�. 
    (5) În ambele situa�ii prev�zute la alin. (4), la data înregistr�rii ca pl�titor de taxa pe 
valoarea ad�ugat�, persoana impozabil� beneficiaz� de dreptul de deducere aferent 
bunurilor achizi�ionate, conform art. 145 alin. (11) �i (12) din Codul fiscal. Taxa pe 
valoarea ad�ugat� dedus� se înscrie în primul decont de taxa pe valoarea ad�ugat� 
depus la organul fiscal. „  
 
„Art. 145 
(…) 
(11) Orice persoan� impozabil�, care a aplicat regimul special de scutire prev�zut la art. 
152, �i ulterior trece la aplicarea regimului normal de tax� pe valoarea ad�ugat�, are 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� la data înregistr�rii ca pl�titor de tax� 
pe valoarea ad�ugat�, dac� sunt îndeplinite condi�iile prev�zute la alin. (12), pentru: 
    a) bunuri de natura stocurilor, conform reglement�rilor contabile, care se afl� în stoc la 
data la care persoana respectiv� a fost înregistrat� cu pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat�; 
    b) bunuri de natura mijloacelor fixe, care au fost achizi�ionate cu cel mult 90 de zile 
anterior datei de înregistrare ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    (12) Pentru exercitarea dreptului de deducere prev�zut la alin. (11), trebuie îndeplinite 
urm�toarele condi�ii: 
    a) bunurile respective urmeaz� a fi folosite pentru opera�iuni cu drept de deducere; 
    b) persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� fiscal� sau un alt document legal 
aprobat care justific� suma taxei pe valoarea ad�ugat� aferente bunurilor achizi�ionate. », 
au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� bunurilor 
achizi�ionate la adata înregistr�rii ca pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat�, respectiv la 
data de 31.10.2005, în sum� total� de 9.950 lei. 
 
 De asemenea, sus�inerea contestatoarei  referitoare la faptul c�, ”societatea 
noastr� a fost sanc�ionat� contraven�ional la data respectiv�, iar eviden�a contabil� a fost 
corectat� în conformitate cu normele legale”, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� 
a contesta�iei, întrucât conform balan�elor de verificare la 31.10.2005 �i 31.12.2005, 
anexate la dosarul cauzei �i a preciz�rilor organelor de inspec�ie fiscal� în cuprinsul 
Referatului cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, la data de 31.10.2005 societatea 
înregistreaz� total venituri impozabile (total sume cont 704 �i 707), suma de  lei, iar la 
data 31.12.2005 societatea înregistreaz� total sume precedente în conturile 704 �i 707  
suma de lei, rezultând astfel veniturile aferente lunii noiembrie 2005 în sum� de, iar TVA 
colectat� declarat� de c�tre societate prin decontul de TVA întocmit pentru luna noiembrie 
este de) care corespunde cu total sume precedente ale contului 4427 din balan�a de 
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verificare întocmit� pentru luna decembrie 2005, astfel c� sus�inerile contestatoarei în 
ceea ce prive�te corectarea eviden�ei contabile, nu se justific�. 
 
 În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei referitoare la faptul c� societatea a 
fost sanc�ionat� contraven�ional prin Procesul verbal nr. pentru solicitarea cu întârziere a 
atributului fiscal de pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat�, iar „pentru aceia�i fapt� nu pot fi 
aplicate mai multe sanc�iuni” nu poate fi re�inut� în solu�ionarea cauzei, întrucât solicitarea 
cu întârziere a atributului fiscal de pl�titor de taxa pe valoare ad�ugat�,  constituie 
contraven�ie conform prevederilor art.189 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, actualizat� pân� la data de 23.12.2005, iar în conformitate cu prevederile art.156 
�i art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, contestatoarea avea obliga�ia de a declara �i pl�tii taxa pe valoare ad�ugat�, 
de la data de când a dep��it plafonul de scutire a taxei pe valoare ad�ugat�. 
 
 În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� în mod corect �i legal au procedat la 
colectarea taxei pe valoare ad�ugat� aferent� veniturilor înregistrate în perioada 
01.07.2005 – 31.10.2005, în sum� de lei �i au acordat drept de deducere a taxei pe 
valoare ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate la data de 31.10.2005, în sum� de 
rezultând  diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de lei, motiv pentru care 
contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca neântemeiat�.  
 
 Referitor la major�rile de întârziere stabilite de organele de inspec�ie fiscal� din 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr., se re�ine c� acestea reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul.  
  
 Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe valoare 
ad�ugat�, în sum� de lei, iar prin contesta�ie nu se aduce nici un argument cu privire la 
modul de calcul al major�rilor de întârziere, în sum� de lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de lei, aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, urmeaza a 
se respinge contesta�ia, conform principiului de drept „accesoriul urmeaz� principalul”. 
 
 
  2. Impozitul pe profit  
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate pronun�a pe fondul 
cauzei, în condi�iile în care contesta�ia nu este motivat�. 
 
 În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
recalcularea profitului impozabil aferent anului 2005, prin diminuarea veniturilor 
înregistrate cu diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� pe care societatea avea obliga�ia s� 
o colecteze pe perioada 01.07.2005 – 31.10.2005, în sum� de lei. În urma recalcul�rii a 
rezultat un impozit pe profit înregistrat �i declarat în plus în sum� de lei. 
  De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în anii 2006 �i 2007 
societatea înregistreaz� perisabilit��i peste limita legal�, în sum� de lei, respectiv în sum� 
de  lei, invocând în acest sens prevederile art.21, alin.3), lit.d) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale art.13, lit.a) din H.G. 
nr.831/2004 privind aprobarea normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la 
m�rfuri în procesul de comercializare.  
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 Urmare a celor de mai sus, organele de inspec�ie fiscal�, au procedat la 
recalcularea profitului impozabil atât pentru anul 2006, cât �i pentru anul 2007. Astfel 
pentru anul 2006 au stabilit diferen�a de  impozit pe profit în sum� de  lei, iar ca urmare a 
faptului c� la 31.12.2005 a rezultat un impozit pe profit recalculat �i achitat în plus, în 
sum� de lei, pentru diferen�a de impozit pe profit mai sus men�ionat� aferent� anului 
2006, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea nu datoreaz� major�ri de 
întârziere. 
 Pentru anul 2007, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a de impozit pe 
profit în sum� de, iar ca urmare a faptului c� la 31.12.2006 a rezultat un impozit pe profit 
recalculat �i achitat în plus, în sum� de), pentru diferen�a de impozit pe profit mai sus 
men�ionat� aferent� anului 2007, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea nu 
datoreaz� major�ri de întârziere. 
 
 Urmare a celor de mai sus, respectiv c� în sarcina societ��ii, pentru perioada 
verificat� s-a stabilit diferen�a de impozit pe profit în sum� de lei, iar conform constat�rilor 
organelor de inspec�ie fiscal� prezentate la punctul 1 societatea, prezenta la data de 
31.12.2005 un impozit pe profit înregistrat, declarat �i achitat în plus în sum� de, a rezultat 
un impozit pe profit achitat în plus în sum� de  lei. 
 
 În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�:   
 
Art. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan� 
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii. 
  
   Art. 213 
    Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face 
în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii. 
    (…) 
       (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se 
va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”  
 

De asemenea sunt incidente �i prevederile Ordinului nr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
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     „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 
  
 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, organele de solu�ionare a 
contesta�iilor nu se pot pronun�a pe fondul cauzei în condi�iile în care contestatoarea nu a 
precizat motivele de fapt �i de drept �i nici dovezile pe care se întemeiaz� aceasta, iar din 
contesta�ie nu s-au re�inut motive �i argumente incidente spe�ei în cauz�. 
 
 Totodat�, prevederile pct.12.1 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, stipuleaz� urm�toarele: 
 
“12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse solu�ion�rii;[…]”.  
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, în cazul în spe��, organele de solu�ionare 
a contesta�iilor nu se pot substitui contestatoarei cu privire la motivele de fapt �i de drept 
pentru care a contestat actul administrativ fiscal, astfel urmeaz� a se respinge ca 
nemotivat� contesta�ia formulat� de SC SRL împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..2008 pentru suma 
de „ minus” lei reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar. 
 
 
 3. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Dispozi�iei privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. cauza supus� solu�ion�rii  este dac� 
D.G.F.P. prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea 
acesteia, în condi�iile în care dispozi�ia privind m�surile, nu se refer� la stabilirea de 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, ci la 
m�suri stabilite în sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean��. 
 
 În fapt, prin Dispozi�ia de m�suri organele de inspec�ie fiscal� au dispus 
înregistrarea în eviden�a contabil� a debitelor suplimentare, precum �i a accesoriilor 
acestora stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr..2008, respectiv taxa pe valoare ad�ugat�, major�ri de 
întarziere aferente taxei pe valoarea adaugat� �i a impozitului pe profit achitat în plus.  
 
 În drept,  sunt incidente prevederile art. 209, alin.(1) din O.G. nr.92/2003  privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin, este competent s� solu�ioneze:  
 

„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� […]” 

 
De asemenea, prevederile Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1939/2004 

pentru aprobarea formularului Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
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fiscal�, 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 contestatoarei prin Dispozi�ia privind m�surile 

stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr., nu au caracterul unui titlu de crean��, 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. Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. nu are competen�a de solu�ionare a dispozi�iei privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�.  

 
Potrivit prevederilor art. 209, alin. (2) din O. G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
„(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 

solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, dosarul va fi transmis spre solu�ionare 

Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�, în calitate de organ emitent al dispozi�iei de m�suri. 
 
 
 4. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Deciziei privind nemodificarea 
bazei de impunere nr., cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P. prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii este dac� se poate investi cu solu�ionarea acesteia, în condi�iile în care 
prin decizia respectiv� nu se stabilesc impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
precum �i accesorii ale acestora. 
 
 În fapt,  în urma inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au emis Decizia 
privind nemodificarea bazei de impunere nr. 2008, în conformitate cu prevederile art.109, 
alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 
 În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
„ Art. 109 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
 
„(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. „    
 
„Art. 110 
[…]  
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(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.” 
 
“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 […]. “ 
 
“Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    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. “ 
 
 Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine 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, contribu�ii sau alte sume 
datorate bugetului general consolidat, contesta�iile putând fi formulate numai de cei care 
consider� c� au fost leza�i în drepturile lor. 
  
 Totodat�, lezarea interesului legitim trebuie demonstrat� prin formularea unei 
contesta�ii care trebuie s� cuprind� obiectul, motivele de fapt �i de drept, precum �i 
dovezile pe care se întemeiaz� aceasta. 
 În situa�ia de fapt �i de drept mai sus prezentat�, se retine c�, SC SRL se afla 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 O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, deci nu a fost lezata în vreun interes al 
sau. De asemenea, contestatoarea nu a motivat �i demonstrat lezarea interesului legitim 
prin emiterea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei de nemodificare a bazei de 
impunere nr 
 De asemenea, prevederile art.217 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precizeaz�: 
 
„Art. 217 
(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei condi�ii 
procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
 
coroborat cu prevederile punctul 13 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat, aprobate 
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prin Ordinul nr. 519/2005 în ceea ce prive�te respingerea contesta�iei pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale, precizeaz� la punctul 13.1 lit. d), urm�toarele: 
 
„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 sus men�ionate pentru acest 
cap�t de cerere contesta�ia contestatoarei formulat� împotriva Deciziei de nemodificare a 
bazei de impunere nr. 2008 urmeaz� s� fie respins� ca lipsita de interes. 
 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza  art.145, alin (11), alin.(12), 
art.152, alin.(1), alin.(2), alin.(3), art.156, alin.(1) �i alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  pct.56, alin.(4), lit.b), alin.(5)  din 
H.G. nr.44/2004 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, art.109, art.110, art.205, art.206, art.213, art.216 �i art.217 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i comoplet�rile ulterioare, precum �i pct.12.1, pct.13.1 din Ordinul nr. 519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� se: 
 

 
D E C I D E  

 
 

 1. Respingerea, ca neântemeiat�, a contesta�iei împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. pentru 
suma de  lei, reprezentând:  
   -  lei- taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar� de plat�; 
   -  lei- major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�    
   suplimentare de plat�. 
 
 2. Respingerea, ca nemotivat� a contesta�iei împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. pentru suma de 
„minus” lei reprezentând  impozit pe profit stabilit suplimentar. 
 
 3. Transmitere contesta�iei formulate de SC SRL împotriva Dispozi�ia privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr..2008, Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, spre competenta 
solu�ionare. 
 
 4. Respingerea contesta�iei formulata de SC  SRL, împotriva Deciziei de 
nemodificare a bazei de impunere nr.  .2008, ca lipsita de interes. 
 
 
  
 


