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Directia   Generala   a   Finantelor   Publice   a   Judetului  Sibiu  a  fost investit� în  

baza art.209 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de #
�
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împotriva m�surilor dispuse prin Decizia de impunere nr....../24.04.2008 privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 

Sibiu �i comunicat� petentei în data de 05.05.2008. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din O.G.92/2003 R, fiind 

înregistrat� la organul de control fiscal sub nr......./30.05.2008, �i completat� sub 

nr......./04.06.2008, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei cu nr....../06.06.2008. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� : 

1. M�sura de diminuare a pierderii fiscale în sum� de ......... lei. 

2. Anularea obliga�iei fiscale în sum� de.......... lei reprezentând : 

� ............. lei - TVA 

�  ............ lei - major�ri de întârziere TVA. 

3. Ridicarea m�surilor asiguratorii stabilite prin Decizia de instituire a m�surilor asiguratorii  

     nr......./22.04.2008. 

   

        �
�
�
�
 Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele : 

� organele de inspec�ie fiscal� au diminuat f�r� o baz� legal� pierderea fiscal� declarat� de 

societate în perioada 2003 – 2007 ; 

� consumul ridicat de f�in� pentru ob�inerea pâinii nu poate fi redus de inspectorii fiscali prin 

referiri la alte unit��i cu acela�i profil (care nu sunt nici nominalizate), f�r� a men�iona 

Normele de produc�ie a pâinii emise de Ministerul Agriculturii �i Alimenta�iei ; 
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� consumul de f�in� la 1 kg de pâine este determinat de o multitudine de factori care pot fi 

analiza�i numai de c�tre exper�i de specialitate ; 

� reglement�rile legale în vigoare permit achizi�iile de grâu �i de la produc�torii individuali �i 

de aceea nu este de acord cu faptul c� borderourile de achizi�ie grâu nu sunt reale. 

 

�������
��������
��������
��������
�Organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr....../24.04.2008 privind  

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, a re�inut urm�toarele : 

  Perioada verificat� : 01.01.2003 – 31.12.2007, perioad� în care s-a constatat c� 

societatea înregistreaz� anual pierdere fiscal�. 

  Procedând la analiza datelor din eviden�a contabil�, organul de control a constatat c� 

aceast� pierdere se datoreaz� activit��ii de produc�ie �i valorificare a pâinii. 

  Deasemenea s-a constatat c� odat� cu cre�terea pierderii fiscale înregistrate de 

societate, asociatul unic, d-na ........ a creditat în mod constant societatea, creditare transformat� în 

majorare capital social. 

  Urmare acestor constat�ri, organele de  inspec�ie fiscal� au analizat activitatea de 

panifica�ie în vederea determin�rii elementelor ce au generat aceast� pierdere, rezultând 

urm�toarele deficien�e : 

���� �*
�*
�*
�*
����Societatea înregistraz� un consum ridicat dfe f�in� pentru ob�inerea pâinii, în sensul c� 

înregistreaz� un consum de 0,9 kg f�in�/1 kg pâine comparativ cu cel înregistrat de alte unit��i de 

panifica�ie, respectiv 0,75 – 0,77 kg.f�in�/1 kg.pâine, consum determinat ca urmare a controlului 

efectuat de organele fiscale în perioada 08.2007 – 03.2008. 

  De men�ionat c� în luna August 2007, societatea a fost supus� unor controale 

inopinate de c�tre oegane fiscale din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Sibiu, ocazie cu care s-

au constatat nereguli consemnate în P.V. nr...../2.08.2007 �i PV..../5.08.2007. Începând cu 

08.2007, pâinea înregistrat� de societate în eviden�a contabil� s-a dublat, fapt ce a  dus la 

concluzia c� în perioada anterioar� celor dou� controale din 08.2007 societatea nu a înregistrat 

întreaga cantitate de pâine ob�inut� �i valorificat�. 

  De asemeni, s-a constatat c� începând cu data de 11.02.2008, data anterioar� 

începerii prezentei inspec�ii fiscale, societatea înregistreaz� un consum de 0,75 kg.f�in�/1 

kg.pâine, în condi�iile în care societatea lucreaz� cu acelea�i cuptoare �i ob�ine acelea�i 

sortimente de pâine, fapt ce demonstreaz� c� se poate încadra în acest consum. 

 (*
(*
(*
(*
����În anii 2003 �i 2004 societatea achizi�ioneaz� de la diverse persoane fizice, pe baz� de 

borderouri de achizi�ie, grâu pe care îl transform� în f�in� la moara din ....... În aceast� situa�ie, 
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organul de inspec�ie fiscal� constat� c� pre�ul de înregistrare a f�inii este mult superior pre�ului de 

achizi�ie a f�inii de la diver�i furnizori. 

  Sintetizând diferen�ele de la pct.a) �i b), organul de control a stabilit c� societatea a 

avut posibilitatea de a ob�ine o cantitate mai mare de pâine prin consumul suplimentar de f�in�, iar 

pre�urile �i respectiv cantit��ile de grâu înregistrate în baza borderourilor de achizi�ie nu sunt reale, 

în sensul c� putea s� achizi�ioneze cantit��i mai mari de grâu pe care s� nu le înregistreze în 

contabilitate. 

   �*
��*
��*
��*
�Veniturile înregistrate de societate din activitatea de produc�ie �i desfacere a pâinii nu 

acoper� cheltuielile efectuate pentru realizarea acestei activit��i : cheltuieli cu materia prim�, 

combustibil, piese de schimb, gazul consumat, salarii, etc. 

  Având în vedere toate aceste aspecte, organul de  inspec�ie fiscal� a procedat la 

corelarea activit��ii de producere a pâinii cu consumul de gaz metan  necesar func�ion�rii 

cuptoarelor care deservesc activitatea de producere a pâinii. 

  Pentru o compara�ie corect� a consumului de gaz pentru ob�inerea unui kg.pâine, au 

fost  identificate  cuptoarele utilizate la ob�inerea pâinii pe parcursul perioadei verificate. Aceast� 

compara�ie s-a efectuat pe dou� perioade distincte �i anume : 

� în perioada 01.2003 – 07.2006 când au fost utilizate „cuptoarele tradi�ionale de c�r�mid� pe 

vatr�” ; 

� în perioada 08.2006 – 12.2007 când au fost utilizate cuptoarele cump�rate de la SC „x” 

SRL. 

De asemeni, în vederea determin�rii consumului de gaz strict legat de activitatea de  

produc�ie a pâinii, s-a �inut cont de faptul c� exist� un singur contor de gaz atât pentru fabricarea 

pâinii cât �i pentru înc�lzirea sediului social, stabilindu-se astfel o medie a consumului de gaz la 1 

kg.pâine (anexa 8 �i 9). 

  Prin urmare, s-a luat în considerare de c�tre organul de control fiscal, media 

consumului de gaz stabilit� pentru perioada aprilie-septembrie a fiec�rui an, perioad� în care nu 

este necesar� înc�lzirea sediului social. 

  Acest consum mediu de gaz/kg.pâine se consider� a fi aferent întregului an, iar 

diferen�a de  gaz înregistrat� în lunile friguroase este destinat� numai înc�lzirii sediului social. 

  Pentru a determina consumul real de gaz, organele de inspec�ie fiscal� au efectuat în 

perioada 08.04.-10.04.2008 o cercetare la fa�a locului, constat�rile fiind înscrise în Procesul verbal 

nr....../10.04.2008 (anexa 10). Consumul de gaz pentru un kg.de pâine determinat cu ocazia 

acestei verific�ri corespunde cu cel înregistrat în perioada august-septembrie 2007 (luni similare în 

ce prive�te faptul c� nu sunt influen�ate de înc�lzirea sediului social) �i este jum�tate din consumul 
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înregistrat în alte 6 luni similare (f�r� înc�lzire sediu) dinaintea celor dou� controale inopinate 

consemnate în PV nr...../02.08.2007 �i P.V.nr...../05.08.2007. 

  Având în vedere constat�rile faptice prin controalele inopinate,  influen�a acestora în 

perioada urm�toare în ce prive�te dublarea cantit��ii de �âine ob�inut� de societate, a faptului c� 

pentru 1 kg.de pâine se folose�te o cantitate de gaz relativ constant�, precum �i r�spunsurile date 

de d-na ........- administrator prin Nota explicativ� din 11.04.2008 din care reiese c� nu are nici o 

explica�ie în ce prive�te diferen�a de gaz metan rezultat� între consumul mediu real stabilit în urma 

verific�rii �i cel înregistrat în eviden�a contabil�, diferen�� suplimentar� de gaz metan ce nu are 

corespondent în produc�ia de pâine, organul de inspec�ie fiscal� a determinat : 

� cantitatea de pâine în kg.înregistrat� de societate (anexa 6) ; 

� consumul de gaz pentru 1 kg.pâine (anexa 8) ; 

� consumul de gaz aferent înc�lzirii sediului social (anexa 9) ; 

� cantitatea de pâine ob�inut� �i neînregistrat� în contabilitate de societate prin corectarea 

celei înregistrate de societate cu consumul mediu de gaz/kg.pâine �i cu sc�derea 

consumului de gaz aferent� sediului social (anexa 11) ; 

� pre�ul mediu de vânzare (inclusiv TVA( pe 1 kg.de pâine stabilit în baza balan�elor de 

verificare din date de 31.12. a fiec�rui an fiscal verificat, prin raportarea valorii produselor de 

panifica�ie înregistrat� în ct.711 la total kg. pâine ob�inut� �i înregistrat� de societate ; 

� venituri neînregistrate în eviden�a contabil� stabilite astfel (anexa 11) : 

�  

An Cant.de pâine 
neînregistrat� în 

contabilitate 
- kg.- 

Pre� mediu 
vânzare 
lei/kg. 

Valoare 
neînregistrat� 
în contabilitate 

- lei -  

Venituri 
neînregistrate 
în contabilitate 

- lei -  

TVA 
neînregistrat� 
în contabilitate 

- lei - 
2004 52.452 1,71 ...... ...... ...... 

2005 97.085 1,65         .......         ......               ...... 

2006 136.440 1,67 ...... ...... ....... 

2007 113.148 2,02 ...... ...... ....... 

TOTAL 399.125 X X ........  ........ 

 

În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� constatând c� eviden�a contabil� nu a fost  

condus� în a�a fel încât s� reflecte realitatea opera�iunilor economice, au procedat la estimarea 

bazei impozabile în conformitate cu art.67 din OG 92/2003 R �i cu pct.65.1 – 65.2 din 

HG1050/2004. 

  De aceea, conform datelor de mai sus, rezult� c� societatea în perioada 2004 – 2007 

nu a înregistrat în contabilitate 399.125 kg. pâine cu un venit aferent de ..... lei �i TVA de ......... lei. 
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  Prin neînregistrarea în contabilitate a acestora, societatea a înc�lcat prevederile 

pct.52 (A) – (B) din OMFP 306/2002 (în vigoare pân� la 31.12.2005), pct.209 din OMFP 1752/2005 

în vigoare de la  01.01.2006, art.6 (1) din Legea 82/1991 R, art.19 (1) din Legea 571/2003 

coroborat cu pct.12.1 din HG 44/2004, art.18 (1) lit.a) din Legea 345/2002 �i art.137 (1) lit.a) din 

Legea 571/2003. 

  Prin urmare, organul de inspec�ie fiscal�  cu suma de ......lei reprezentând venituri 

stabilite suplimentar a diminuat pierderea fiscal� din perioada verificat� �i a fost luat� de asemeni 

în calculul obliga�iei fiscale privind TVA, rezultând astfel o TVA suplimentar� de ..... (....... x 19%). 

  În ceea ce prive�te TVA,  în afar� de deficien�a prezentat� mai sus privind veniturile 

din activitatea de panifica�ie neînregistrat� în eviden�a contabil� a societ��ii care s-a finalizat cu o 

datorie suplimentar� la bugetul de stat a TVA de ....... lei, organul de inspec�ie fiscal� a constatat �i 

alte deficien�e,  astfel : 

  În luna Noiembrie 2003, spocietatea a importat de la .......... GERMANIA un furgon 

Iveco Daily. În acest sens, a fost întocmit� declara�ia vamal� de import I ......./11.11.2003, 

societatea achitând în vam� TVA în sum� de....... lei. 

  Ca urmare a acestui import, societatea a dedus TVA în sum� de ...... lei (cont 4426) 

dar în acela�i timp �i-a urm�rit nejustificat debitul ct.4424 cu aceea�i sum�, înregistrând : 

N.C. :  4426  =  401     ......... lei  

   401  =  462      ........ lei 

 4423  =  5121    ........ lei 

 4424  =  4423    ........lei 

 În decontul de TVA aferent lunii noiembrie 2003 societatea a înscris suma de ...... lei 

de dou� ori, o dat� la rd.9 „TVA – Achizi�ii de bunuri, servicii cu drept de  deducere” �i a doua oar� 

la rd.23 „Suma pl�tit� în luna de raportare din TVA de plat�”. 

 Prin deducerea de dou� ori a TVA în sum� de  ....... lei – înregistrarea sumei atât pe 

debitul contului 4426, cât �i pe debitul contului 4424 – societatea a  înc�lcat prevederile : art.22 (5) 

lit.b), art.24 (1) lit.b) �i art.29 lit.D.b) din Legea 345/2002. 

 Ca urmare, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit o TVA suplimentar� de 7150 lei. 

� În luna Septembrie 2004, societatea a importat de la ........... GERMANIA un furgon Iveco 

Turbo Daily. În acest sens, a fost întocmit� declara�ia vamal� de import, I 

nr......./22.09.2004, societatea achitând în vam� suma de ....... lei. Ca urmare a acestui 

import societatea a dedus TVA în sum� de ...... lei (cont 4426), dar în acela�i timp �i-a m�rit 

nejustificat debitul contului 4424 cu aceea�i sum�, înregistrând N.C. : 
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4426   =   404    ........lei 

  404   =   462   ........ lei 

4423   =   5121   ...... lei 

4424   =   4423   ...... lei. 

  În decontul de TVA aferent lunii septembrie 2004, societatea a înscris suma de ...... 

lei de dou� ori, o dat� la rd.8 „Achizi�ii de bunuri/servicii destinate realiz�rii de opera�iuni care dau 

drept de deducere” �i a doua oar� la rd.9 „ Regulariz�ri TVA deductibil�”. 

  Prin deducerea de dou� ori a TVA în sum� de ....... lei – prin înregistrarea sumei atât 

pe debitul ct.4426 cât �i pe debitul ct.4424 – societatea a înc�lcat prevederile : art.145 (3) lit.b) �i  

art.145 (8) lit.b) din Legea 571/2003. 

  Ca urmare, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit o TVA suplimentar� de ....... lei. 

  În sintez�, societatea datoreaz� o TVA suplimentar� aferent� deficien�elor constatate 

în urma verific�rii efectuate în sum� total� de ....... lei . 

  Pentru nevirarea la termen a TVA suplimentar�, societatea datoreaz� ca m�sur� 

accesorie în raport cu debitul, major�ri de întârziere de ......... lei în conformitate cu art.119 – 120 

din OG 92/2003 R. 

 

      ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, documentele existente la 

dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, organul de solu�ionare 

a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

 

 �������+
�������+
�������+
�������+
����Cu privire la contestarea TVA în sum� de ........ lei �i a major�rilor de întârziere 

aferente în sum� de ...... lei. 

 

 �
��
��
��
�Cauza supus� solu�ion�rii este de  a stabili dac� societatea datoreaz� TVA în sum� de 

.......... lei  în perioada 2004 – 2007  pentru veniturile  din activitatea de panifica�ie neînregistrate  în 

eviden�a contabil�, venituri al c�ror cuantum a fost stabilit prin estimare de c�tre organul de 

inspec�ie fiscal�. 

       În fapt, sintetic situa�ia fiscal� a petentei privind activitatea de producere �i valorificare a 

pâinii, se prezint� astfel : 

� În luna august 2007 societatea a f�cut obiectul unor controale inopinate efectuate de c�tre 

organe din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Sibiu, controale prin care s-au constatat 

urm�toarele nereguli : 
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o în data de 02.08.2007,, urmare a inventarierii faptice a stocului de f�in� – 

inventariere efectuat� în prezen�a organelor de control, s-a constatat un plus de f�in� 

la inventar de 2017 kg., încheindu-se în acest sens P.V. nr......./02.08.2007 ; 

o în data de 05.08.2007, organele de control au constatat c� societatea a livrat pâine 

c�tre clien�i f�r� a întocmi documentele financiar-contabile obligatorii – factur� sau 

aviz, încheindu-se în acest sens P.V.nr......./05.08.2007 ; 

� în timpul desf��ur�rii verific�rii fiscale ce face obiectul prezentei contesta�ii, organul de 

control în vederea determin�rii cauzelor ce au condus la înregistrarea de pierdere fiscal� an 

de an în perioada 2003 – 2007 �i constatând faptul c� în perioada imediat urm�toare 

controalelor inopinate – august 2007 – cantitatea de pâine înregistrat� în eviden�a contabil� 

s-a dublat, iar consumul de gaz a r�mas relativ constant, a procedat astfel : 

o determin� consumul real de gaz folosit pentru ob�inerea pâinii cu cuptoarele 

achizi�ionate, efectuând în perioada 08.04. – 10.04.2008 o cercetare la fa�a locului, 

ocazie prin care s-a stabilit un consum mediu de 0,075 m.c. gaz/1 kg.pâine, 

constat�rile fiind înscrise în P.V. nr....../10.04.2008 ; 

o constat� c� societatea înregistreaz� un consum ridicat de f�in� la un kg. de pâine �i 

anume de 0,9 kg.f�in�/1 kg.pâine fa�� de 0,75 – 0,77 kg. f�in�/1 kg.pâine cât a fost 

determinat la alte unit��i de panifica�ie similare în urma controalelor efectuate de 

inspectorii fiscali în perioada August 2007 – Martie 2008 ; 

o a luat în calcul faptul c� exist� un singur contor de gaz �i c� societatea nu a delimitat  

consumul de gaz folosit numai pentru producerea pâinii de cel folosit pentru 

înc�lzirea sediului social, de perioadele din an (luni de var� – iarn�), prezentare 

detaliat� în anexele la actele de control întocmite ; 

� toate aceste aspecte au condus la concluzia c� pierderea fiscal� este determinat� de faptul 

c� societatea efectiv nu a înregistrat în eviden�a contabil� întreaga cantitate de pâine 

ob�inut� �i veniturile aferente valorific�rii pâinii ; 

� din aceast� cauz�, organul de control fiscal �inând cont de constat�rile faptice a stabilit prin 

estimare :  

 

• cantitatea de pâine produs� �i neînregistrat� ; 

• pre�ul mediu de vânzare (inclusiv TVA) al unui kg.pâine ; 

• veniturile neînregistrate ; 

• obliga�ii fiscale datorate ; 
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� prin urmare, pentru cantitatea de ........ kg. pâine neînregistrat� c�reia îi corespunde un 

venit suplimentar de ....... lei,  societatea datoreaz� bugetului de stat TVA suplimentar� de 

....... lei. 

În drept, sunt aplicabile prevederile : 

� art.67 din OG 92/2003 R unde se men�ioneaz� : 

„(1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de impunere, acesta trebuie s� o 

estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele �i documentele care au 

relevan�� pentru estimare. Estimarea const� în identificarea acestor elemente care sunt cele 

mai apropiate situa�iei de fapt fiscale”; 

� pct.65.1 din HG 1050/2004  pentru aprobarea Normelor de aplicare a OG 92/2003 R, 

conform c�ruia : „Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt : 

a). contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu permit stabilirea 

corect� a bazei de impunere : 

(.....) 

c). contribuabilul nu conduce eviden�a contabil� sau fiscal�” ; 

� pct.65.2 din HG 1050/2004, conform c�ruia : 

„Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt  cele mai apropiate situa�iei de fapt 

fiscale, luând în considerare pre�ul de pia�� al tranzac�iei sau al bunului impozabil, precum �i 

informa�ii �i documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante 

pentru impunere, iar în lipsa acestora, organul fiscal va avea în vedere  datele �i informa�iile 

de�inute de acesta despre contribuabilii cu activit��i similare”. 

Prin neînregistrarea în eviden�a contabil� a cantit��ii de pâine de ..... kg., a veniturilor  

estimate a se ob�ine din vânzarea acesteia, venituri în sum� de  ...... lei �i implicit a TVA colectat� 

în sum� de ....... lei, TVA datorat� suplimentar pentru perioada 2004 – 2007, societatea a înc�lcat 

urm�toarele prevederi : 

� art.6 alin.(1) din Legea 82/1991 R : „Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 

consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 

contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ” ; 

� art.11 din Legea 82/1991 R : „De�inerea cu orice titlu de bunuri materiale, titluri de valoare, 

numerar �i alte drepturi �i obliga�ii, precum �i efectuarea de opera�iuni economice, f�r� s� 

fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise” ; 

� arrt.18alin.(1) lit.a) din Legea 345/2002 R privind TVA : „Baza de impozitare a TVA este 

constituit� din   :a). pentru livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii, altele decât cele 

prev�zute la lit.b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartid� ob�inut� sau care urmeaz� a 
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fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, 

(.....) exclusiv TVA” ; 

� art.137 alin.(1) lit.a) din Legea 571/2003 care preia acela�i text privind baza de impozitare 

citat mai sus. 

 

�����,
������,
������,
������,
� În fapt, societatea la importurile efectuate cu DVI I nr....../11.11.2003  �i DVI I 

nr......./22.09.2004  achit� TVA în vam� de ...... lei �i respectiv..... lei. 

 În leg�tur� cu aceste importuri, au fost identificate erori de înregistrare a TVA astfel : 

� prin NC s-a efectuat o dublare a TVA deductibil�, înregistrându-se aceea�i sum� în debitul 

ct.4426 „TVA de dedus” �i concomitent în debitul ct.4424 „TVA de rambursat” ; 

� prin decontul de TVA din luna Noiembrie 2003 �i Septembrie 2004 societatea a înscris de 

dou� ori TVA aferent� acestor importuri, atât la rândul „Achizi�ii de bunuri, servicii cu drept 

de deducere”, cât �i la rd.”Suma pl�tit� în luna de raportare din TVA de plat�”, respectiv 

„Regulariz�ri TVA deductibil�”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult� c� societatea datoreaz� bugetului  

de stat TVA suplimentar� în sum� de ....... lei, din care : ...... lei pentru luna Noiembrie 2003 �i ..... 

lei pentru luna Septembrie 2004, deoarece a înregistrat eronat de dou� ori TVA deductibil� 

aferent� opera�iunilor de import în cauz�. 

  În drept, întrucât petenta a dedus de dou� ori TVA atât prin debitul ct.4426, cât �i prin 

debit ct.4424, societatea a înc�lcat urm�toarele prevederi legale : 

� art.22 alin.(5) lit.b) din  Legea 345/2002 R : „TVA prev�zut� la alin.(4) pe care persoana 

impozabil� are dreptul s� o deduc� este TVA achitat�, pentru bunurile importate prev�zute 

la art.29 �it.D b) ; 

� art.24 alin.(1) lit.b) din Legea 345/2002 R : 

„Pentru exercitarea dreptului de deducere a  TVA, orice persoan� impozabil� trebuie s� 

justifice suma taxei cu urm�toarele documente : pentru deducerea prev�zut� la art.22 

alin.(5) lit.b), cu declara�ia vamal� de import sau actul constatator al organelor vamale” ; 

� art.145 alin.(3) lit.b) din Legea 571/2003 : „Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt 

destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil�  

înregistrat� ca pl�titor de TVA, are dreptul s� deduc� TVA achitat� pentru bunurile 

importate” ; 

� art.145 alin.(8) din Legea 571/2003 : „Pentru exercitarea drepturlui de deducere a TVA, 

orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul 
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opera�iunii, cu unul din urm�toarele documente : pentru importuri de bunuri, cu declara�ia 

vamal� de import sau act constatator emis� de autorit��ile vamale”. 

În concluzie, societatea datoreaz� bugetului de stat TVA suplimentar� în sum� total�  

de ....... lei (..... + .....), iar pentru nevirarea la termen a acestuia datoreaz� major�ri de întârziere 

aferente de ...... lei conform art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

 

       �
��
��
��
�Cu privire la m�sura de diminuare cu suma de ....... lei a pierderii fiscale înregistrate 

de societate în perioada 2003 – 2007. 

  În spe�� sunt aplicabile prevederile : 

� pct.5.4 lit.d) din Ordinul ANAF nr.519/2005 privind Instruc�iunile de aplicare a titlului IX din 

OG 92/2003, precizeaz� urm�toarele : 

„Diminuarea pierderii fiscale prin neadmiterea ca deductibile a unor cheltuieli, f�r� a rezulta 

pe cale de consecin��, impozit pe profit, reprezint� m�sur�  �i intr� în competen�a  de 

solu�ionare a organului emitent al actului administrativ atacat, indiferent de cuantumul sumei 

contestate”. 

  Conform  textului de lege citat, pentru acest cap�t de cerere urmeaz� ca organul de 

solu�ionare s� î�i decline competen�a în favoarea organului de inspec�ie fiscal�. 

 

        -
�-
�-
�-
�Cu privire la ridicarea m�surilor asiguratorii stabilite prin Decizia nr......./22.04.2008. 

  În spe�� sunt aplicabile prevederile : 

 

� art.129 alin.(11) din OG 92/2003 R unde se specific� : „Împotriva actelor prin care se dispun 

�i se duc la îndeplinire m�surile asiguratorii, cel interesat poate face constesta�ie în 

conformitate cu prevederile art.172” ; 

� art.172 alin.(4) din OG 92/2003 R :  „Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� 

competent� �i se judec� în procedur� de urgen��”. 

�  

Prin urmare, organul de solu�ionare a contesta�iei pentru acest cap�t de cerere î�i va  

declina competen�a în favoarea instan�ei judec�tore�ti competente, respectiv Judec�toria Avrig, 

unde organul de inspec�ie fiscal� va înainta dosarul cauzei. 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003, se  
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������������������������������������������������������������������������.... 

 

  1. Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de ........ lei reprezentând : 

� TVA    = ............ lei 

� Major�ri întârziere TVA =   .......... lei 

 

2. Declin� competen�a de solu�ionare a contesta�iei împotriva m�surii de diminuare a 

pierderii fiscale cu suma de ....... lei, în favoarea Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Sibiu 

conform celor re�inute la cap.III pct.2 din prezenta decizie. 

 

3. Declin� competen�a de solu�ionare a contesta�iei împotriva Deciziei de instituire a 

m�surilor asiguratorii nr......./22.04.2008 în favoarea Judec�toriei Avrig unde organul 

de  inspec�ie fiscal� va înainta dosarul cauzei, conform celor re�inute la Cap.III pct.3 

din prezenta decizie. 

Punctul 1 din dispozitivul prezentei decizii poate fi atacat la Tribunalul Sibiu în termen 

de 6 luni de la comunicare. 
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