
 
 
                   
 
 
 

DECIZIA NR. _____  / ___________ 2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

SC X SRL ,  
înregistrat� la Direc�ia General� Finan�elor Publice a 

jude�ului  Hunedoara  sub nr. ... / 2005. 
 
 
 

                         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de SC X SRL , reprezentat� de cabinetul individual avocat ..., 
prin adresa nr. ... / ...2006 depus� de la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului  HUNEDOARA, înregistrat� sub nr. ... / ...2006, asupra 
relu�rii procedurii de solu�ionare a contesta�iei formulat� de SC X SRL, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
sub nr. ... / ...2005, întrucât dl. S �i P administratorii societ��ii au fost sco�i de 
sub urm�rire penal� prin Rezolu�ia dat� de Parchetul de pe lâng� 
Judec�toria... în dosarul nr. ... / ... /  2006 din ....2006. 
                         Ini�ial solu�ionarea contesta�iei a fost suspendat� prin 
DECIZIA nr. ... / ...2005 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului HUNEDOARA. 
                         În vederea relu�rii solu�ion�rii contesta�iei, prin adresa nr.  ... /  
2006 , Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, în baza prevederilor pct. 10.6 din 
ORDINUL AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 
din 27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care arat� : 
„ 10.6. În situa�ia în care solicitarea de reluare a procedurii apar�ine 
contestatorului, organele de solu�ionare vor cere organului fiscal 
abilitat, printr-o adres�, comunicarea faptului c� motivul de încetare a 
suspend�rii solu�ion�rii contesta�iei a r�mas definitiv �i irevocabil.” 
a solicitat Biroului Juridic dac� Rezolu�ia dosar nr. ... / ... /  2006 din ....2006 
dat� de Parchetul de pe lâng� Judec�toria... a r�mas definitiv� �i irevocabil�, 
sau urmeaz� a fi atacat�. 
                        Biroul Juridic prin adresa nr.  ... /  2006  comunic� faptul c� nu 
i-a fost repartizat� Rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Judec�toria...  emis� la 
data de ...2006 în dosar  nr. ... / ... /  2006. 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE����
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                        Ulterior, Administra�ia Finan�elor Publice ..., prin adresa nr.  
... /  2007 , înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara sub nr.  ...  / ...2007, solicit� pronun�area asupra contesta�iei, �i 
întrucât nu s-a atacat Rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Judec�toria...  emis� 
la data de ...2006 în dosar  nr. ... / P /  2006, în consecin�� se poate proceda 
la solu�ionarea contesta�iei formulat� de petent�. 
                       Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de Impunere nr. 
... / ... / ...2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia 
fiscal� emis� în baza procesului verbal nr. ... / ...2005 încheiat de organele de 
inspectie Fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara. 
                      Contesta�ia are ca obiect suma total� de ... lei reprezentând : 
                 ... lei – impozit pe profit suplimentar, 
                             ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar, 
                     ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
                   ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar�, 
                   ... lei – dobânzi TVA suplimentar�, 
                             ... lei – penalit��i TVA suplimentar�,  
                                ... lei – dobânzi TVA, 
                                ... lei– penalit��i TVA;  
 
                      Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. ... / 
...2005. 
                      Decizia de Impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite la inspec�ia fiscal� nr. ... / ... / ...2005 emis� în baza procesului verbal 
nr. ... / ...2005 încheiat de organele de inspectie Fiscal� ale Activit��ii de 
Control Financiar Fiscal a fost comunicat� SC X SRL în data de  ...2005, iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului HUNEDOARA, sub nr. ... / ...2005. 
 
                      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� 
se pronun�e asupra contesta�iei.  
 
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL   invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                       Petenta sus�ine c� organele de control au apreciat, probabil, c� 
societatea ar fi avut aceea�i posibilitate pe care au avut-o inspectorii, de a 
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verifica cu ocazia fiec�rei livr�ri de bunuri cu care se aproviziona 
societatea autenticitatea datelor �i informa�iilor furnizorilor, �i ignorând faptul 
c� însu�i organul de control a întrerupt în dou� rânduri inspec�ia fiscal� 
pentru a lua m�suri de verificare a înregistr�rii agen�ilor economici respectivi 
�i a autenticit��ii documentelor de livrare a m�rfurilor. 
                       Petenta arat� c� o atare posibilitate dep��e�te orice imagina�ie 
a unui comerciant ce se comporta corect în privin�a opera�iunilor comerciale 
pe care le realizeaz�, dar �i posibilitatea practica de a verifica, în  activitatea 
curent�, de aprovizionare cu bunuri necesare procesului de produc�ie, 
aspectele la care se refer� organul de inspec�ie fiscal�. 
                       Societatea contestatoare men�ioneaz� c� oricum, cel mai 
semnificativ aspect pe care organul de inspec�ie fiscal� l-a consemnat în mod 
contradictoriu în procesul verbal nr. ... /...2005, îl reprezint� aprecierea 
acestuia, atât la subcapitolul privind taxa pe valoarea ad�ugat�, cât �i la cel 
ce prive�te impozitul pe profit, precum c� facturile fiscale din anexele 12, 13 
�i 14 nu pot fi considerate documente justificative din punct de vedere legal, 
conform prevederilor Legii contabilit��ii, nr. 82/1991 (pag. 7 alin. 3 �i pag. 12 -
penultimul aliniat). Aceasta apreciere asupra nelegalit��ii deducerii TVA-ului 
�i a cheltuielilor efectuate de societate în baza facturilor mai sus men�ionate, 
este în flagrant� contradic�ie cu constatarea organului de inspec�ie, de la 
pagina 8 - penultimul aliniat, precum c�: «materialele înscrise în facturile 
men�ionate au fost recep�ionate de c�tre societatea verificat� pe baza notei 
de intrare-recep�ie, au fost incluse în situa�iile de lucr�ri semnate de 
beneficiarii lucr�rilor în cauz� �i au fost sc�zute din gestiune pe baza 
bonurilor de consum.» 
                       Dac� acest aspect, nu ar fi fost re�inut de organul de inspec�ie 
pe baza documentelor verificate la sediul societ��ii, se putea sus�ine 
fictivitatea cheltuielilor respective, ca �i a facturilor fiscale în cauz�, îns� cum 
bunurile aprovizionate au fost recep�ionate �i introduse în magazia societ��ii, 
deci în gestiunea acesteia, dup� care au fost scoase din gestiune, pe baza 
de bonuri de consum �i introduse în procesul de produc�ie, pe baza de situa�ii 
de lucr�ri recep�ionate de beneficiari, este indubitabil� realitatea opera�iunii 
contabile ce rezult� din facturile fiscale avute în vedere de organul de control 
�i, deci, ele trebuie s� constituie documente justificative, atât pentru 
deducerea TVA-ului, cât �i pentru deducerea cheltuielilor aferente produc�iei. 
                       Altfel, cum s-ar putea concepe realizarea de produc�ie �i, 
implicit, de profit - ce a fost supus impozit�rii suplimentare de c�tre organul 
de inspec�ie fiscal� - când nu exista o cheltuial� absolut necesar� pentru 
realizarea acelei activit��i generatoare de profit ?  
                     Petenta sus�ine c� dac�  facturile respective sunt emise de c�tre 
societ��i cu înc�lcarea normelor legale, este o chestiune care nu poate fi 
imputat� societ��ii, care nici nu are posibilitatea �i nici indrituirea s� efectueze 
control asupra originii �i autenticit��ii documentelor, de altfel, socieatea arat� 
c� nu i-a trecut prin cap c� documentele sunt fictive întrucât marfa ce i-a fost 
livrat� în baza lor i-a  �i fost predat� în realitate. 
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                       În acest sens, îns��i legea contabilit��ii stabile�te 
responsabilitatea în sarcina furnizorilor, �i nu a beneficiarilor, întrucât conform 
art. 6 alin. 2 din Legea nr. 82/1991 republicat� : « documentele justificative 
care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate angajeaz� r�spunderea 
persoanelor care le-au întocmit, vizat �i aprobat ». În situa�ia de fa��, 
societatea a fost cea care a cump�rat materialele, astfel c� furnizorii aveau 
obliga�ia de a întocmi facturile, de a le viza �i aproba, lucru pe care l-au �i 
f�cut, r�spunderea revenind lor în totalitate. 
                     Societatea contest� îns� sumele stabilite la pozi�iile 3-10 din 
procesul verbal întocmit de echipa de inspectori fiscali, deoarece 
documentele pe baza c�rora a primit materialele înscrise au fost emise de 
furnizorii respectivi, iar la recep�ionarea m�rfii era atent� la cantitatea de 
marf�, la calitatea ei. Apoi, toate materialele au fost recep�ionate �i 
înregistrate în evidentele operative, ulterior fiind puse în opera �i consemnate 
în situa�ii de lucr�ri. Achitarea materialelor s-a f�cut cu respectarea 
prevederilor legale, direct la furnizor, pe baza de chitan��. 
                     Mai mult decât atât, solicit�rile au fost efectuate fie telefonic, fie 
prin delegat, fie cump�rând marfa oferit� direct la sediul societ��ii, atunci 
când corespundea nevoilor . 
                     Petenta precizeaz� faptul c� societatea are cuno�tin�a de actele 
normative amintite în procesul verbal, dar nu exist� nici o prevedere legal� 
care s� o oblige la verificarea societ��ilor furnizoare pentru autenticitate. 
Aceasta verificare putea avea loc doar la op�iunea, pentru siguran�a societ��ii, 
dar nu a considerat ca fiind necesar� o asemenea verificare, astfel încât nu a 
avut cuno�tin�a de faptul c� acei furnizori nu func�ionau legal. 
                     Petenta consider� mai mult decât oportune aceste aprovizion�ri, 
întrucât condi�iile contractuale erau avantajoase pentru societate, în condi�iile 
în care în zona nu sunt produc�tori pentru multe din aceste repere, iar 
eventualilor furnizori le-ar trebui prea mult timp pentru a se aproviziona, ceea 
ce ar duce la întârzieri în derularea contractelor de execu�ie. De aceea, 
activitatea societ��ii s-a caracterizat printr-un ritm echilibrat �i ascendent, cu 
respectarea termenelor contractelor de execu�ie, neavând refuzuri sau 
obiec�ii la calitate �i ob�inând profit constant. 
                       Sub aspectul interpret�rii textelor de lege re�inute în procesul 
verbal, respectiv, Legea nr. 345/2002 - art. 22 �i Codul Fiscal - Legea nr. 
571/2003 - art. 145, înveder�m c� interpretarea este absolut eronat� din 
moment ce lipsa uneia sau alteia dintre informa�iile prev�zute de textele 
invocate nu d� drept organului de control s� refuze deducerea TVA-ului sau, 
în cazul impozitului pe profit, s� considere cheltuielile nedeductibile. Aceasta 
pentru c�, textul aliniatului 8 al art. 145 nu stabile�te vreo obliga�ie de 
verificare din partea beneficiarului a înregistr�rii ca pl�titor de taxa pe 
valoarea ad�ugata a furnizorului de bunuri, iar aliniatul 9 admite chiar excep�ii 
în privin�a documentelor necesare deducerii taxei pe valoarea ad�ugata, 
dup� cum cap. XIII, care stabile�te obliga�ii ale pl�titorilor de TVA, prevede 
doar obliga�ia înregistr�rii �i a emiterii facturii fiscale, interzicându-le 
persoanelor impozabile care nu sunt înregistrate ca pl�titori de taxa pe 
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valoarea ad�ugata, s� înscrie TVA pentru livr�rile de bunuri. Din lectura 
art. 153-155 nu rezult� vreo obliga�ie de verificare a facturilor furnizorilor sau 
a autenticit��ii acestora, iar dispozi�iile art. 29 pct.B. lit b prevede obliga�ia 
beneficiarului de a cere copia documentului legal care s� ateste calitatea de 
pl�titor de TVA doar în cazul în care valoarea TVA-ului este mai mare de 
50.000.000 lei, ceea ce nu este cazul cu nici una dintre facturile în cauza. 
Aceasta prevedere nici nu a mai fost p�strat� în Codul fiscal, a�a încât 
sus�ine cu toata t�ria c� organul de inspec�ie fiscal� a gre�it în aplicarea 
textelor de lege re�inute în procesul verbal. 
                      La fel de eronate sunt �i interpret�rile date de inspec�ia fiscal� 
în privin�a impozitului pe profit, la subcapitolul B, unde, de asemenea, nu s-a 
�inut seama de cheltuielile rezultate din discu�ie. 
                      Petenta arat� c� este important, îns�, c� organul de control a 
re�inut c� în perioadele de referin�� s-au ob�inut venituri impozabile. 
                      Ori, aceste venituri impozabile presupun cheltuieli, dup� cum a 
ar�tat petenta, care nu sunt altele decât cele cuprinse în facturile în litigiu. 
                      A�adar, dac� exist� venituri impozabile, trebuie acceptat c� 
sunt �i cheltuieli care au fost efectuate în scopul ob�inerii acestor venituri. 
                      În aceast� privin��, chiar organul de control a re�inut la fila 8, 
penultimul aliniat, c�: “materialele înscrise în facturi au fost incluse în situa�ii 
de lucr�ri, dup� ce, în prealabil ele fuseser� recep�ionate, introduse în 
gestiune �i bonate, apoi, pe lucr�rile respective.” 
                      Ca atare, este logic ca, în situa�ia în care veniturile sunt 
corespunz�toare situa�iilor de lucr�ri acceptate de beneficiari, atunci �i 
cheltuielile veniturilor impozabile respective sunt cuprinse în acelea�i situa�ii 
de lucr�ri. 
                      Legalitatea afirma�iilor de mai sus este dat� de prevederile art. 
9 alin. l din Legea nr. 414/2002, privind impozitul pe profit, care prev�d c�: «la 
calculul profitului impozabil, cheltuielile sunt deductibile numai dac� sunt 
aferente veniturilor impozabile», precum �i art. 21 din Codul fiscal, ce 
stipuleaz� c�: «pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri impozabile ». 
                       Reiese, a�adar, c�, în situa�ia în spe��, toate cheltuielile 
dovedite cu facturile în litigiu sunt deductibile fiscal, întrucât materialele din 
facturi sunt cuprinse, dup� cum a constatat organul de control, în situa�iile de 
lucr�ri, pe baza c�rora s-au încasat veniturile impozabile. Deci, leg�tura 
dintre veniturile impozabile �i cheltuielile deductibile este indubitabil�. 
                       Prin urmare, m�surile dispuse de organul de control, de a se 
înregistra în contabilitate �i a se vira la bugetul statului TVA, cu dobânzi �i 
penalit��i �i de a se stabili impozit suplimentar pe profit, sunt nelegale, ca �i 
decizia de impunere pentru obliga�iile de fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal�, motive pentru care petenta solicit� anularea �i exonerarea 
de plat� obliga�iilor fiscale stabilite . 
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                   II. În baza prevederilor OG nr. 92 / 2003, republicat�, a HG 
nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG 
nr. 92 / 2003, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în perioada... – 
...2004 �i ... – ...2005 �i ... – ...2005, la inspec�ia financiar – fiscal� general� la 
SC X SRL, verificare ce s-a efectuat urmare a solicit�rii primit� de la Garda 
Financiar� – Sec�ia ..., cu adresa nr. ... / ... din  ...2004, precum �i în baza 
solicit�rii IPJ Hunedoara – Poli�ia Municipiului ... nr. ... / .../...2005. 

             Perioada supus� controlului a fost 01 octombrie 2002 – 30 
noiembrie 2004. Controlul s-a efectuat de la ultimul proces verbal încheiat de 
c�tre organe de control din cadrul DGFP Hunedoara – Activitatea de Control 
Financiar Fiscal, �i înregistrat sub nr. ... / ...2002.   

            Prin Nota de Constatare nr.  ... / ...2004, încheiat� de comisarii 
G�rzii Financiare la SC X SRL, a rezultat c� în eviden�a contabil� a societ��ii 
au fost înregistrate în perioada iulie... 2003 – ... 2004, un num�r de ... facturi 
fiscale în valoare  total� de ... lei, din care TVA dedus� în sum� de ... lei, 
documente emise de un num�r de ... societ��i cu sediile în ..., precum �i în 
alte localit��i din �ar�. 

            Din verificarea efectuat� asupra identit��ii societ��ilor care au 
emis cele ... facturi fiscale, în baza de date a G�rzii Financiare – Comisariatul 
General ..., a rezultat c� societ��ile în cauz� nu sunt înregistrate în baza de 
date existent�, fiind declarate societ��i “fantom�”. 

             În perioada ...2002 – ...2004, a rezultat c� SC X SRL s-a 
aprovizionat cu materii prime �i materiale de la diver�i furnizori, în special din 
municipiul ..., precum �i din alte localit��i din �ar�. 

             Pentru verificarea legalit��ii �i realit��ii acestor aprovizion�ri, s-
au solicitat la Oficiile Registrului Comer�ului din �ar� �i municipiul ..., precum 
�i la Direc�iile generale ale finan�elor publice din �ar� �i municipiul ..., date de 
identificare asupra societ��ilor furnizoare de materiale ale SC X SRL. 

             Ac�iunea de inspec�ie financiar-fiscal� a fost sistat�, potrivit 
Notei înregistrat� la DGFP Hunedoara, ACFF sub nr. .../...2004, fiind reluat� 
dup� primirea tuturor r�spunsurilor de la Oficiile Registrului Comer�ului, 
precum �i de la Direc�iile generale ale finan�elor publice. 

             Organele de control, pentru verificarea legalit��ii �i realit��ii 
acestor aprovizion�ri, au solicitat la Oficiile Registrului Comer�ului din �ar� �i 
municipiul ..., precum �i la Direc�iile Generale ale Finan�elor Publice din �ar� 
�i municipiul ..., date de identificare asupra societ��ilor furnizoare de 
materiale pentru SC X SRL. 
                     Oficiile Registrului Comer�ului din �ar� �i municipiul ..., precum �i 
la Direc�iile Generale ale Finan�elor Publice din �ar� �i municipiul ..., au 
comunicat organului de control faptul c� o serie de societ��i au fost radiate, 
iar altele nu figureaz� ca fiind înregistrate la Oficiile Registrului Comer�ului din 
�ar�. 
 

II .1 Referitor la Taxa pe valoarea ad�ugat�  
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        Taxa pe valoarea ad�ugat� s-a verificat având în vedere 
prevederile Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, a HG nr. 
598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� �i a Legii nr. 571/2003. 
                SC X SRL a înregistrat în eviden�a contabil� �i a  declarat prin 
deconturile lunare de TVA depuse la Administra�ia Finan�elor Publice ..., în 
perioada octombrie 2002 – noiembrie 2004, TVA de plat�, precum �i TVA de 
recuperat. În timpul inspec�iei fiscale s-au constatat întârzieri în ceea ce 
prive�te virarea c�tre bugetul de stat a taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�. 

                 În conformitate cu prevederile art. 12, 13 �i 14 ale OG nr. 61/2002 
privind colectarea crean�elor bugetare, republicat� �i ale art. 114 – 120 din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscal�, republicat�, s-au calculat 
în timpul controlului accesorii fiscale în sum� total� de ... lei, din care: 

dobânzi în sum� de ... lei; 
penalit��i de întârziere în sum� de ... lei. 
 

                      Din verific�rile efectuate asupra documentelor contabile, a�a  
cum s-a prezentat la capitolul III, punctul 3.1., din proces verbal, s-a constatat 
c� societatea comercial� X SRL s-a provizionat cu diverse materiale înscrise 
pe facturi emise în special de c�tre agen�i economici cu domiciliul fiscal în 
municipiul ... �i din alte judete, agen�i economici care nu figureaz� a fi 
înmatricula�i la Oficiile registrului comer�ului �i la Direc�iile generale ale 
finan�elor publice.  

                     Având în vedere c� furnizorii în cauz� nu au fost înregistra�i 
legal pentru a func�iona, facturile fiscale emise de aceste societ��i comerciale 
nu pot fi considerate documente justificative din punct de vedere legal, 
conform prevederilor Legii contabilit��ii nr. 82/1991 republicat�. 

            În acest� situa�ie, taxa pe valoarea ad�ugat� de pe aceste 
facturi nu poate fi dedus�, potrivit prevederilor articolului 24, alin (1), lit. a) din 
Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, republicat�, conform 
c�reia: “(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� orice persoana impozabil� trebuie s� justifice suma taxei cu 
urm�toarele documente: 
a) pentru deducerea prev�zuta la art. 22 alin. (5) lit. a), cu facturi fiscale sau 
alte documente legal aprobate, emise pe numele sau, de c�tre persoane 
impozabile înregistrate ca pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat�.”  

           Mai mult, la art. 22, alin. (5), lit. a) din Legea nr. 345/2002 se 
precizeaz� c�: “Taxa pe valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil� are 
dreptul s� o deduc� este: 
a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferenta bunurilor care i-
au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care 
i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de c�tre o alt� persoan� 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat�.” 
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             De asemenea, Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, la 
art. 145, alin. (8), lit. (a) prevede c�: “Pentru exercitarea dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, orice persoana impozabil� trebuie s� 
justifice dreptul de deducere, în func�ie de felul opera�iunii, cu unul din 
urm�toarele documente: 
a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor 
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� 
persoana impozabil�, cu factura Fiscal�, care cuprinde informa�iile prev�zute 
la art. 155 alin. (8), �i este emis� pe numele persoanei de c�tre o persoan� 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat�”.  
               Conform art. 155 alin (8) Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal informa�iile obligatorii pe care o factur� Fiscal� trebuie s� le cuprind� 
sunt: 

“ a) seria �i num�rul facturii; 
     b) data emiterii facturii; 
     c) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal� al persoanei care 
emite factura; 
     d) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal�, dup� caz, al 
beneficiarului de bunuri sau servicii; 
     e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate; 
     f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�; 
     g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� sau men�iunea scutit cu drept de 
deducere, scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în baza de 
impozitare, dup� caz; 
     h) valoarea taxei pe valoarea ad�ugat�, pentru opera�iunile taxabile”. 
             Facturile fiscale men�ionate cuprind nume de societ��i 
comerciale care nu au fost înregistrate la oficiile registrului comer�ului, coduri 
fiscale sau coduri unice de identificare Fiscal� ce nu se reg�sesc în bazele 
de date ale ofiiciile registrului comer�ului, precum �i în bazele de date ale 
direc�iilor generale ale finan�elor publice judetene �i a mucipiului ..., ceea ce 
conduce la conzluzia c� aceste facturi au fost completate cu date fictive. 

              Din verificarea la organele de poli�ie, eviden�a informatizat� a 
popula�iei, în baza adresei nr. .../...2005, a datelor de identificare ale 
persoanelor delegate cu expedi�ia m�rfurilor men�ionate în facturi, a rezultat 
c� seriile �i numerele actelor de identitate ale persoanelor în cauz� ori nu 
exist�, ori apar�in altor persoane.    

                   În acest� situa�ie, facturile nu întrunesc condi�iile de a fi 
documente justificative pentru înregistrarea în eviden�a contabil� �i pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, conform 
actelor normative men�ionate anterior. 

                   Materialele înscrise în facturi au fost recep�ionate de c�tre 
societatea verificat� pe baza Notei de Intrare – Recep�ie, au fost incluse în 
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situa�iile de lucr�ri semnate de beneficiarii lucr�rilor în cauz�, �i au 
fost sc�zute din gestiune pe baza bonurilor de consum. 

                   Datorit� faptului c� societatea comercial� X SRL nu a respectat 
prevederile actelor normative men�ionate anterior, în timpul controlului s-a 
constatat tax� pe valoarea ad�ugat� dedus�, în mod nelegal, în sum� total� 
de ... lei. Astfel, pe perioada octombrie 2002 – martie 2004, s-a calculat 
suplimentar TVA colectat�, de plat�, în sum� de ... lei .  

                       În conformitate cu prevederile art. 12, 13 �i 14 din OG nr. 
61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, �i ale art. 114 – 120 din OG 
nr. 92/2003, Republicat� privind Codul de Procedur� Fiscal�, pentru 
nevirarea la termenele legale a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar în sum� de ... lei pe perioada octombrie 2002 – martie 2004, s-au 
calculat accesorii în sum� total� de ... lei, astfel: 

dobânzi în sum� de ... lei 
penalit��i de întârziere în sum� de ... lei. 

   
                      II .2 Referitor la impozitul pe profit 

 
               Impozitul pe profit s-a verificat având în vedere prevederile 

Legii nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, a HG nr. 859/2002 pentru 
aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit 
�i a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
                          A�a  cum s-a men�ionat în capitolul III, punctul 3.1., în 
perioada octombrie 2002 – martie 2004, societatea s-a aprovizionat cu 
diverse materiale de construc�ii de la societ��i comerciale care nu figureaz� a 
fi înregistrate în bazele de date ale oficiile registrului comer�ului �i direc�iile 
generale a finan�elor publice. 

             În acest� situa�ie, facturile fiscale emise de aceste societ��i, nu 
pot fi considerate documente legale justificative potrivit art. 6 din Legea 
contabilit��ii nr. 82/1991 republicat�, conform c�reia: “(1) Orice opera�iune 
economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei 
într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind 
astfel calitatea de document justificativ.” 

             Preciz�m c� toate facturile fiscale men�ionate, au valori sub 
limita a 30 milioane lei, fiind achitate numai cu plata în numerar, pentru care 
furnizorii în cauz� au emis chitan�e. Având în vedere c� furnizorii respectivi 
nu au fost înregistra�i legal s� func�ioneze ca persoane juridice, în 
conformitate cu prevederile legislative în vigoare, chitan�ele emise de aceste 
societ��i nu pot fi consierate documente legale justificative pentru a fi 
înregistrate în eviden�a contabil�. 

             Din verificarile efectuate rezult� c� în perioada octombrie  - 
decembrie 2002 în eviden�a contabil� a societ��ii comerciale X SRL au fost 
înregistrate ca �i cheltuieli deductibile, facturi fiscale apar�inând societ��ilor ce 
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nu figureaz� a fi înmatriculate la oficiile registrului comer�ului, în 
valoare de ... lei(f�r� TVA). 

            Suma de ... leiînregistrat� de societate ca �i cheltuial�, nu este 
deductibil� din punct de vedere fiscal potrivit prevederilor art. 9, alin. 7, lit. j 
din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i ale pct. 9.11 din HG nr. 859/2002 privind Normele 
metodologice de calcul a impozitului pe profit, potrivit c�rora: “înregistr�rile în 
eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe baza înscrisurilor ce 
dobândesc calitatea de document justificativ care angajeaz� r�spunderea 
persoanelor care l-au întocmit, conform reglementarilor contabile în vigoare”. 

            Din cele prezentate anterior, rezult� c� facturile înregistrate în 
eviden�a contabil� a societ��ii comerciale X SRL, emise de furnizori 
neînregistra�i s� func�ioneze legal �i în care s-au înscris date de identificare 
ale persoanelor care nu se reg�sesc în eviden�a organelor de poli�ie, nu pot fi 
considerate documente legale, justificative pentru a fi înregistrate în 
contabilitate, cheltuielile aferente acestor facturi sunt cheltuieli nedeductibile 
fiscal, potrivit actelor normative men�ionate anterior.  

            Inexisten�a persoanelor înscrise la delegat, precum �i a 
mijloacelor de transport invocate, conduce la concuzia c� asemenea 
transporturi de materiale nu s-au efectuat, cu intrunirea prevederilor art. 6 din 
Legea contabilit��ii nr. 82/1991 republicat�, care prevede c�: “ (1) Orice 
opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ”.  
                        Astfel, având în vedere prevederile legale men�ionate, în 
timpul controlului, în perioada octombrie – decmbrie 2002, s-a calculat 
suplimentar impozit pe profit în sum� de ... lei: 

... lei x 25% = ... lei. 

                      Pentru perioada ianuarie – decembrie 2003, urmare verific�rilor 
efectuate, s-a constatat înregistrarea în contabilitate a sumei de ... lei 
aferent� facturilor fiscale men�ionate, documente ce nu pot dobândi calitatea 
de documente justificative, potrivit Legii contabilit��ii nr. 82/1991 republicat� 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, calculându-se suplimentar impozit 
pe profit în sum� de ... lei. 

             În perioada ianuarie – martie 2004, în timpul controlului s-a 
calculat suplimentar impozit pe profit în sum� de ... lei, sum� aferent� 
facturilor fiscale men�ionate, documente ce nu pot dobândi calitatea de 
documente justificative, potrivit prevederilor Legii contabilit��ii nr. 82/1991 
republicat� cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i potrivit 
prevederilor art. 21 alin.4 lit.(j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare, �i prevederilor pct. 44 din HG nr. 
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, care 
fac men�iunea: “ înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document 
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justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au 
întocmit, conform reglement�rilor contabile în vigoare ”. 
                       În conformitate cu prevederile art. 12, 13 si 14 din OG nr. 
61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, �i ale art. 114 – 120 OG nr. 
92/2003 Republicat� privind Codul de Procedur� Fiscal�, pentru nevirarea la 
termenele legale a impozitului pe profit stabilit suplimentar pe perioada 
octombrie 2002 – martie 2004, în sum� total� de ... lei, s-au calculat accesorii  
în sum� total� de ... lei, astfel: 

dobânzi în sum� de ... lei; 
penalit��i de întârziere în sum� de ... lei. 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL, cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., este înmatriculat� la 
Registrul comer�ului sub nr. J ..., având C.U.I. ..., atribut fiscal ..., este 
reprezentat� de dl. S, în calitate de administrator. 
 
  III. 1 Referitor la suma ... lei  reprezentând : 
                      ... lei – tax�  pe valoarea ad�ugat� suplimentar�, 
                   ... lei – dobânzi TVA suplimentar�, 
                             ... lei – penalit��i   0,5 %  TVA suplimentar�;  
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta a dedus în mod corect TVA 
pentru m�rfurile achizi�ionate de la diver�i furnizori care nu se afl� în 
baza de date a MFP, a Oficiilor Registrului Comer�ului.  
 
      În fapt, controlul fiscal al SC X SRL s-a efectuat urmare 
adresei nr. ... / ... / ...2004 emis� de Garda Financiar� Hunedoara, cât �i la 
solicitarea Inspectoratului de Poli�ie al jude�ului Hunedoara, Poli�ia 
municipiului ..., prin adresa nr. ... / .../...2005. 
     Urmare inspec�iei fiscale efectuate s-a încheiat procesul verbal 
nr. ... /...2005 ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere nr. ... / ... / 
...2005 . 

             Prin procesul verbal nr. ... /...2005, organele de inspec�ie fiscal� 
au constatat c� prin Nota de Constatare nr.  ... / ...2004, încheiata de 
comisarii G�rzii Financiare la SC X SRL ..., a rezultat c� în eviden�a contabil� 
a societ��ii au fost înregistrate în perioada iulie 2003 – martie 2004, un num�r 
de ... facturi fiscale în valoare total� de ... lei, din care TVA dedus� în sum� 
de ... lei, documente emise de un num�r de ... societ��i cu sediile în ..., 
precum �i în alte localit��i din �ar�. 

              Organele de control din verificarea efectuat� asupra identit��ii 
societ��ilor care au emis cele ... facturi fiscale, în baza de date a G�rzii 
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Financiare – Comisariatul General ..., a rezultat c� societ��ile în cauz� nu 
sunt înregistrate în baza de date existent�, fiind declarate societ��i “fantom�”. 

             Din verificarea documentelor contabile, în perioada 01.10.2002 
– 30.11.2004, a rezultat ca SC X SRL s-a aprovizionat cu materii prime �i 
materiale de la diver�i furnizori, în special din municipiul ..., precum �i din alte 
localit��i din �ar�. 

             Pentru verificarea legalit��ii �i realit��ii acestor aprovizion�ri, s-
au solicitat la Oficiile Registrului Comer�ului din �ar� �i municipiul ..., precum 
�i la Direc�iile generale ale finan�elor publice din �ar� �i municipiul ..., date de 
identificare asupra societ��ilor furnizoare de materiale ale SC X SRL. 
                       Prin urmare DGFP Hunedoara, ACFF Deva a transmis 
solicit�ri c�tre OFICIILE REGISTRULUI COMER�ULUI �i c�tre DIREC�IILE 
GENERALE ALE FINAN�ELOR PUBLICE jude�ene, astfel : 
 
              1. Prin adresa nr. .../...2004 au solicitat Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., informa�ii despre un num�r de 31 
societ��i comerciale din municipiul ..., ce au furnizat diverse materiale c�tre 
SC X SRL.  
               Prin r�spunsul formulat, �i înregistrat la DGFP Hunedoara sub 
nr. .../...2004,  Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., a 
comunicat urm�toarele: 
• firma E SRL ..., având codul fiscal ..., Nr. R.G. ..., a fost radiat� conform 

înregistr�rii nr. .../...2002. 
• firma S SRL ..., având cod fiscal ..., Nr. R.G. ...., a fost radiat� conform 

înregistr�rii nr. .../...2002. 
• societ��ile comerciale: -   SC ... SRL ... 

- SC ... SRL ... 
- SC ... SLR ... 
- SC ...SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC ...SRL ... 
- SC ... SRL ... 
- SC ... SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC ... SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC … SRL ... 
- SC … SRL ... 

nu figureaz� ca fiind înregistrate la Oficiul Registrului Comer�ului de pe 
lâng� Tribunalul .... 
                    De asemenea, prin adresa nr. .../...2004 s-au solicitat DGFP a 
municipiului ... informa�ii (dac� sunt înregistrate în baza de date, au depus 
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declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare 
la societ��ile comerciale furnizoare de materiale pentru SC X SRL . 

            Prin r�spunsurile primite, Administra�iile Finan�elor Publice ale 
sectoarelor municipiului ..., au comunicat c� societ��ile comerciale enun�ate 
anterior nu figureaz� în bazele de date. 

            2. Prin adresa nr. .../...2004 s-au solicitat Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., date privind societatea comercial� 
...SRL, identificat� prin Cod Fiscal  …, … . 

            Prin r�spunsul formulat cu adresa nr. …/…2004, Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ... a comunicat c� “ sub 
denumirea de SC … SRL nu figureaz� înregistrat� nici o societate 
comercial�. Verificarea s-a efectuat atât dup� num�rul de înmatriculare cât �i 
dup� codul fiscal, îns� acestea sunt inexistente”. 
                     De asemenea, prin adresa nr. .../...2004 s-au solicitat DGFP a 
jude�ului ... informa�ii (dac� este înregistrat� în baza de date, a depus 
declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare la 
societatea comercial� … SRL, furnizoare de materiale pentru SC X SRL. 

               Prin r�spunsul primit, DGFP a jude�ului ..., a comunicat c� 
societatea comercial� … SRL nu figureaz� în bazele de date. 

            3. Prin adresa nr. …/...2004 s-au solicitat Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., date privind societatea comercial� 
...SRL, identificat� prin Cod Fiscal R …, J … . 

              Prin r�spunsul formulat cu adresa nr. ... / …2004, Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ... a comunicat c� “ ... SRL nu 
este înregistrat� în baza de date ca denumire, cod fiscal, sau num�r de 
înregistrare în registrul Comer�ului”. 
                      De asemenea, prin adresa nr. … / ... 2004 s-au solicitat DGFP 
a jude�ului ... informa�ii (dac� este înregistrat� în baza de date, a depus 
declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare la 
societatea comercial� ...SRL, furnizoare de materiale pentru SC X SRL. 

              Prin r�spunsul primit, DGFP a jude�ului ..., a comunicat c� 
societatea comercial� ...SRL nu figureaz� în bazele de date. Mai mult, în 
adresa se face precizarea c� “ acesta societate a mai facut obiectul �i altor 
verificari, cu acesta ocazie constatându-se c� ... SRL nu func�ioneaz� pe 
raza jude�ului ..., fiind societate de tip ‘fantom�’ ”. 

             4. Prin adresa nr. … / …2004 s-au solicitat Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ... , date privind societatea comercial� ... 
SRL, identificat� prin Cod Fiscal … , … . 

              Prin r�spunsul formulat cu adresa nr. … / …, Oficiul Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ...  a comunicat c� “ SC … este radiat� din 
baza de date a registrului Comer�ului, în data de ...2002”.  
                       De asemenea, prin adresa nr. … / …2004 s-au solicitat DGFP 
a jude�ului ...  informa�ii (dac� este înregistrat� în baza de date, a depus 
declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare la 
societatea comercial� ... SRL, furnizoare de materiale pentru SC X SRL. 
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                       Prin r�spunsul primit, DGFP a jude�ului ... , a comunicat c� 
societatea comercial� ... SRL ...  nu figureaz� în bazele de date. 

              5. Prin adresa nr. … / …2004 s-au solicitat Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., date privind societatea comercial� … 
SRL, identificat� prin Cod Fiscal …, … . 

             Prin r�spunsul formulat cu adresa nr. … / ... 2004, Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ... a comunicat c� “ SC ... SRL 
nu figureaz� în eviden�a Oficiului Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul ...”.  
                      De asemenea, prin adresa nr. … / ... 2004 s-au solicitat DGFP 
a jude�ului ... informa�ii (dac� este înregistrat� în baza de date, a depus 
declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare la 
societatea comercial� ... SRL, furnizoare de materiale pentru SC X SRL. 

                        Prin r�spunsul primit, DGFP a jude�ului ..., a comunicat c� 
societatea comercial� ... SRL nu figureaz� în bazele de date. 

              6. Prin adresa nr. … / ...2004 s-au solicitat Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., date privind societatea comercial� ... 
SRL, identificat� prin Cod Fiscal …, …. 

               Prin r�spunsul formulat cu adresa nr. …/...2004, Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ... a comunicat c� “ SC ... SRL 
nu este înregistrat� la Oficiului Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul 
...”.  
                        De asemenea, prin adresa nr. …/...2004 s-au solicitat DGFP a 
jude�ului ... informa�ii (dac� este înregistrat� în baza de date, a depus 
declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare la 
societatea comercial� ... SRL ..., furnizoare de materiale pentru SC X SRL. 

                      Prin r�spunsul primit, DGFP a jude�ului ..., a comunicat c� 
societatea comercial� ... SRL ... nu figureaz� în bazele de date. 

             7. Prin adresa nr. …/...2004 s-au solicitat Oficiului Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., date privind societatea comercial� ... 
SRL, identificat� prin Cod Fiscal …, … . 

            Prin r�spunsul formulat cu adresa nr. …/...2004, Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., a comunicat c� “ SC ... SRL 
nu figureaz� în baza de date a Oficiului Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul ...”.  
                    De asemenea, prin adresa nr. …/…2004 s-au solicitat DGFP a 
jude�ului ... informa�ii (dac� este înregistrat� în baza de date, a depus 
declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare la 
societatea comercial� ... SRL, furnizoare de materiale pentru SC X SRL. 

                      Prin r�spunsul primit, DGFP a jude�ului ..., a comunicat c� 
societatea comercial� ... SRL nu figureaz� în bazele de date. 
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           8. Prin adresa nr. .../...2004 s-au solicitat Oficiului 
Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul ..., date privind societatea 
comercial� ... SRL, identificat� prin Cod Fiscal …, … . 

           Prin r�spunsul formulat, Oficiul Registrului Comer�ului de pe 
lâng� Tribunalul ..., a comunicat c� “ în baza de date nu apare înregistrat� 
SC ... SRL, cu nr. de înregistrare …, cod fiscal …”.  
                      De asemenea, prin adresa nr. .../...2004 s-au solicitat DGFP a 
jude�ului ... informa�ii (dac� este înregistrat� în baza de date, a depus 
declara�ii de impozite �i taxe �i dac� mai desf��oar� activitate) referitoare la 
societatea comercial� ... SRL, furnizoare de materiale pentru SC X SRL. 

                     Prin r�spunsul primit, DGFP a jude�ului ..., a comunicat c� 
societatea comercial� ... SRL nu figureaz� în bazele de date. 
 
                      Prin procesul verbal nr. ... /...2005, organele de inspec�ie fiscal�, 
în urma verific�rii financiar contabile �i în conformitate cu prevederile Legii 
contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, a Legii nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, cu normele de aplicare, precum �i a Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, nu au acordat drept de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� înscris� pe documentele de intrare a m�rfurilor, respectiv facturile 
fiscale men�ionate în anexa la actul de control, întrucât nu îndeplinesc 
condi�iile prev�zute de actele normative mai sus men�ionate �i nu pot fi 
considerate documente justificative pentru a fi înregistrate în eviden�a 
contabil� a societ��ii în conformitate cu prevederile art.6 din Legea 
contabilit��ii nr.82/1991 Republicat�. 
 
                      În drept, prevederile Legii nr.345 / 2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, stipuleaz�: 
„ ART.22: (5) Taxa pe valoarea ad�ugat� prev�zut� la alin.(4) pe care 
persoana impozabil� are dreptul s� o deduc� este: 
    a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor 
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de c�tre o 
alt� persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat�; 
  ART.24: (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma 
taxei cu urm�toarele documente: 
    a) pentru deducerea prev�zut� la art.22 alin. (5) lit. a), cu facturi 
fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de 
c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�; 
 
                          Cu privire la ,,întocmirea documentelor’’, la art. 29, pct. B lit. 
a) si lit. b) din Legea nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, se 
precizeaz�: 



 

 

16 

 

„ ART.29 Persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile 
�i/sau opera�iuni scutite cu drept de deducere au urm�toarele obliga�ii: 
       B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
    a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii în 
facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate �i s� completeze în 
mod obligatoriu urm�toarele date: denumirea, adresa �i codul fiscal ale 
furnizorului/prestatorului �i, dup� caz, ale beneficiarului, data emiterii, 
denumirea bunurilor livrate �i/sau a serviciilor prestate, cantit��ile, dup� 
caz, pre�ul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor f�r� tax� pe valoarea 
ad�ugat�, suma taxei pe valoarea ad�ugat�. Pentru livr�ri de bunuri sau 
prest�ri de servicii cu valoarea taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare de 
50 milioane lei inclusiv, la aceste documente se anexeaz� �i copia de pe 
documentul legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat�; 
    b) persoanele impozabile pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt 
obligate s� solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori 
documente legal aprobate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora, 
iar pentru opera�iunile cu o valoare a taxei pe valoarea ad�ugat� mai 
mare de 50 milioane lei sunt obligate s� solicite �i copia de pe 
documentul legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat� a furnizorului/prestatorului. Primirea �i înregistrarea în 
contabilitate de facturi fiscale sau alte documente legal aprobate care 
nu con�in datele prev�zute a fi completate în mod obligatoriu la lit. a), 
precum �i lipsa copiei de pe documentul legal care atest� calitatea de 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a furnizorului/prestatorului în 
cazul cump�r�rilor cu o valoare a taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare 
de 50 milioane lei inclusiv, determin� pierderea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferente;” 
           

            Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, la art. 145, alin.(8), 
lit.(a) prevede c�:  
 „(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de 
deducere, în func�ie de felul opera�iunii, cu unul din urm�toarele 
documente: 
    a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru 
prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate 
de o alt� persoan� impozabil�, cu factur� fiscal�, care cuprinde 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (8), �i este emis� pe numele 
persoanei de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� 
pe valoarea ad�ugat�. Beneficiarii serviciilor prev�zute la art. 150 alin. 
(1) lit. b) �i art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistra�i ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat�, justific� taxa dedus�, cu factura fiscal�, 
întocmit� potrivit art. 155 alin. (4);”  
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              Conform art. 155 alin (8) Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
Fiscal, se prevede : 
„ (8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 
    a) seria �i num�rul facturii; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal� al persoanei care 
emite factura; 
    d) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal�, dup� caz, al 
beneficiarului de bunuri sau servicii; 
    e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate; 
    f) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa pe valoarea 
ad�ugat�; 
    g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� sau men�iunea scutit cu drept 
de deducere, scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil sau neinclus în 
baza de impozitare, dup� caz; 
    h) valoarea taxei pe valoarea ad�ugat�, pentru opera�iunile taxabile.” 
 
                      Hot�rârea Guvernului nr. 831 / 1997 pentru aprobarea 
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a 
normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora, la art.6 
prevede : 
         “ Procurarea �i utilizarea de formulare tipizate cu regim special de 
înseriere �i numerotare din alte surse decât cele prev�zute în prezenta 
hot�râre sunt interzise. Opera�iunile consemnate în aceste formulare nu 
pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul 
tranzac�iilor respective sunt considerate f�r� documente legale de 
provenien��. ” 
iar la art.7 din ANEXA 1B privind Normele metodologice pentru întocmirea �i 
utilizarea formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil�, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.831/1997, se prevede: 
“Înscrierea datelor în aceste formulare se face potrivit                  
reglement�rilor cuprinse în normele generale privind documentele  
justificative �i financiar - contabile.” 
 
                        Potrivit Legii contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, la art. 6 se 
stipuleaz�: 
„ART.6 “(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ. 
    (2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, 
vizat �i aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, 
dup� caz.” 
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                      Conform pct. 119 lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii 
contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993: 
,,Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice opera�iune patrimonial� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un înscris care sta la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobindind astfel calitatea de document 
justificativ. 
             Documentele justificative cuprind, de regula, urm�toarele 
elemente principale: 
    a) denumirea documentelor; 
    b) denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te 
documentul; 
    c) num�rul �i data întocmirii documentului; 
    d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunilor 
patrimoniale (când este cazul); 
    e) con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
    f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
    g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat, dup� caz; 
    h) alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate.” 
 
                      De asemenea, potrivit pct. 2.3. din Ordinul nr. 306/2002 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele 
europene, se precizeaz�:  
,,Documente justificative �i registre de contabilitate 
     2.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilit��ii nr. 
82/1991, republicat�, modificat� �i completat� prin Ordonan�a 
Guvernului nr. 61/2001, precum �i a celorlalte prevederi legale privind 
întocmirea �i utilizarea formularelor comune �i a celor cu regim special 
utilizate în activitatea financiar� �i contabil�*1), orice opera�iune 
economic� efectuat� se consemneaz� într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 
    Documentele justificative sunt documentele primare care probeaz� 
legal o opera�iune. 
    2.4. - Documentele justificative cuprind, cel pu�in, urm�toarele 
elemente principale: 
    a) denumirea documentului; 
    b) denumirea �i sediul persoanei juridice care întocme�te 
documentul; 
    c) num�rul �i data întocmirii acestuia; 
    d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 
economice (când este cazul); 
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    e) con�inutul opera�iunii economice �i, dac� este cazul, 
temeiul legal al efectu�rii acesteia; 
    f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
    g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat, dup� caz; 
    h) alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate.’’ 
 
                           Prin motivele administrate, petenta nu a reu�it s� 
dovedeasc� contrariul celor consemnate �i re�inute în sarcina sa prin actele 
contestate. 
                            Astfel, de�i petenta pretinde c� s-a aprovizionat cu materiile 
prime necesare desf��ur�rii activit��ii sale �i a înregistrat aceste facturi în 
contabilitate, nu a dovedit c� aceste facturi îndeplinesc calitatea de document 
justificativ, în sensul c� nu a f�cut dovada c� respectivele societ��i exist� în 
baza de date a MFP – DGFP jude�ene �i a Oficiilor Registrului Comer�ului de 
pe lâng� Tribunalele jude�ene, ori aceasta era dovada pe care petenta 
trebuia s� o fac� întrucât pentru acest aspect s-a calculat TVA, organele de 
control necontestând existen�a facturilor, ci neîndeplinirea de c�tre acestea a 
calit��ii de document justificativ, tocmai pentru c� emiten�ii nu figureaz� în 
baza de date a Ministerului Finan�elor Publice �i a Oficiilor Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalele jude�ene, fiind în sarcina reclamantei s� 
se asigure c� partenerii s�i de afaceri sunt în legalitate, deoarece în sens 
contrar consecin�ele s-ar fi putut restrânge �i asupra sa, cum este cazul în 
spe��, taxa pe valoarea ad�ugat� pe care persoana impozabil� ( în spe�� 
petenta) are dreptul s� o deduc� este TVA achitat�, aferent� bunurilor care 
i-au fost livrate de c�tre o persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor 
de TVA. 
                      Cum în cauza de fa�� nu s-a f�cut dovada c� societ��ile ce se 
pretinde c� ar fi emis facturile �i despre care se face vorbire în actul de 
control contestat exist�, �i c� sunt persoane juridice, persoane impozabile, 
înregistrate ca pl�titoare de TVA, iar din verific�rile organelor de control a 
reie�it faptul c� acestea nu figureaz� în eviden�ele Ministerului Finan�elor 
Publice din România, nefigurând în baza de date a Oficiilor Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalele jude�ene înmatriculate este evident c� 
petenta nu poate beneficia de deducere a taxei pe valoare ad�ugat� pentru 
aceste facturi, ce nu îndeplinesc calitatea de document justificativ tocmai prin 
prisma celor ar�tate mai sus, neexistând o baz� legal� pentru deducerea 
respectiv�. 
                      Mai mult decât atât, în mod corect s-au avut în vedere de 
organele competente de a exercita controlul, c� potrivit art.29 pct.B din 
aceea�i Lege 345 / 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, persoanele 
impozabile pl�titoare de TVA sunt obligate s� solicite de la furnizori facturi 
fiscale ori documente legal aprobate �i s� verifice întocmirea corect� a 
acestora, punerea �i înregistrarea în contabilitate a unor facturi f�r� 
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verificarea calit��ii de pl�titor de TVA a furnizorului putând determina 
pierderea dreptului de deducerea TVA aferent. 
                   Prin urmare petenta, respectând obliga�ia de diligen��, trebuia s� 
se asigure mai întâi de existen�a real� a respectivelor societ��i, furnizoare �i 
nu numai scriptic� �i faptic� a m�rfii livrate, pentru aceasta putând solicita 
orice documente pe care le-ar fi considerat necesare (certificat de înregistrare 
fiscal�, document legal care atest� calitatea de pl�titor de TVA, de�i acestea 
nu sunt obligatoriu a fi solicitat decât în cazul tranzac�iilor cu o valoare TVA   
mai mare de 50 milioane lei inclusiv, întrucât astfel î�i proteja propriul interes, 
acele de a tranzac�iona legal cu o persoan� pl�titoare de TVA �i de a 
solicita ulterior deducerea acestuia.  
                       Astfel, nu poate fi luat� în considerare sus�inerea petentei c� 
societatea nu ar fi avut aceea�i posibilitate pe care au avut-o inspectorii, de a 
verifica cu ocazia fiec�rei livr�ri de bunuri cu care se aproviziona societatea 
autenticitatea datelor �i informa�iilor furnizorilor, de verificare a înregistr�rii 
agen�ilor economici respectivi �i a autenticit��ii documentelor de livrare a 
m�rfurilor, întrucât faptul dac� o persoan� juridic� este sau nu înscris� în 
eviden�ele MFP �i a ORC se poate stabili �i pe baza altor documente  . 
                      În orice caz faptul c� nu s-a asigurat de existen�a respectivelor 
societ��i nu poate fi imputat decât petentei, care în mod legal, în aceast� 
situa�ie nu mai poate beneficia de deducerea TVA-ului. 
                      Pe lâng� aceste aspecte, este greu de explicat cum petenta 
sus�ine c� a reu�it s� contacteze telefonic sau prin delegat persoane juridice 
inexistente, mai mult cump�rând marfa oferit� direct la sediul societ��ii, f�r� a 
verifica autenticitatea datelor �i informa�iilor furnizorilor de materiale. 
                       
                     Prin urmare, �inând cont de cele precizate mai sus �i având în 
vedere c� societatea contestatoare nu a respectat obliga�ia legal� de a 
verifica întocmirea corect� a documentelor pentu bunurilor care i-au 
fost livrate, în sensul de a fi emise de c�tre o persoan� impozabil�, 
înregistrat� ca pl�titor de TVA, acestea nu îndeplineau condi�ia de 
documente justificative, în în�elesul prevederilor Legii contabilit��ii nr. 
82/1991, Ordinului nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile 
simplificate, armonizate cu directivele europene �i Hot�rârii Guvernului nr. 
831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea 
financiara �i contabil� �i a normelor metodologice privind întocmirea �i 
utilizarea acestora, taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în aceste facturi nu 
era deductibil�, a�a cum au constatat �i organele de inspec�ie fiscal�. 
                   A�a fiind, în contextul celor de mai sus, se constat� c� echipa de 
control a procedat legal �i corect prin respingerea acord�rii dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în facturile fiscale emise de 
societ��i comerciale care nu figureaz� a fi înregistrate în bazele de date ale 
oficiile registrului comer�ului �i direc�iile generale a finan�elor publice, iar 
motiva�iile invocate de contestatoare nu pot fi avute în vedere în solu�ionarea 
favorabil� a cauzei, astfel încât contesta�ia formulat� de petent� urmeaz� 
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a se respinge ca neîntemeiat� pentru suma de ... lei reprezentând 
tax�  pe valoarea ad�ugat� suplimentar�. 
                    
 
                  De asemenea pentru neplata în termen a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� au calculat  major�ri de întârziere, 
dobânzi �i penalit��i în conformitate cu prevederile art.12 �i art.14 din 
Ordonan�a Guvernului nr.61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, 
care arat�:  
„ ART. 12 Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare 
debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. Dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la 
calculul profitului impozabil. 
    ART.14 (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 
altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel 
�i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% 
pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, 
începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau 
termen de plat�. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor �i/sau a penalit��ilor.” 
�i ale CAP. 3 Dobânzi �i penalit��i de întârziere - art.114, art.115 �i art.120 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care stipuleaz� : 
„ART. 114 Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 
ART.115  Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
  ART.120 Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
 
     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
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                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin 
ORDINUL AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 
din 27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„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.” 
 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile 
de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul 
c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatoarei cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
                       Având în vedere cele ar�tate, pe cale de consecin��, �inând 
cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept 
« accessorim sequitur principale » contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de ... lei reprezentând : 
                   ... lei – dobânzi TVA suplimentar�, 
                             ... lei – penalit��i TVA suplimentar�;  
 
 
                      III.2 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei 
reprezentând: 
                 ... lei – impozit pe profit suplimentar, 
                             ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar, 
                     ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� sunt deductibile la calculul 
profitului impozabil cheltuielile cu materialele achizi�ionate de la diver�i 
furnizori care nu se afl� în baza de date a MFP, a Oficiilor Registrului 
Comer�ului, în condi�iile în care facturile nu au calitatea de document 
justificativ.           

                       În fapt, din verific�rile efectuate de organele de control, rezult� 
c� în perioada octombrie - decembrie 2002 în eviden�a contabil� a societ��ii 
comerciale X SRL au fost înregistrate facturi fiscale apar�inând unor 
societ��ilor ce nu figureaz� a fi înmatriculate la oficiile registrului comer�ului, 
în valoare de ... lei (f�r� TVA), s-a calculat suplimentar impozit pe profit în 
sum� de ... lei (... lei x 25% = ... lei). 
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                      Pentru perioada ianuarie–decembrie 2003, urmare 
verific�rilor efectuate de organele de control, s-a constatat înregistrarea în 
contabilitate a sumei de ... lei aferent� facturilor fiscale ce nu pot dobândi 
calitatea de documente justificative, potrivit Legii contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, calculându-se 
suplimentar impozit pe profit în sum� de ... lei. 

             În perioada ianuarie–martie 2004, în timpul controlului s-a 
calculat suplimentar impozit pe profit în sum� de ... lei, sum� aferent� 
facturilor fiscale men�ionate, documente ce nu pot dobândi calitatea de 
documente justificative. 

             A�a  cum s-a men�ionat �i la pct. III. 1, societatea s-a 
aprovizionat cu diverse materiale de construc�ii de la societ��i comerciale 
care nu figureaz� a fi înregistrate în bazele de date ale oficiile registrului 
comer�ului �i direc�iile generale a finan�elor publice, de facturile emise de 
aceste societ��i nu îndeplinesc condi�iile de documente legale �i nu pot fi 
considerate documente legale justificative. 

             Legea nr. 414 / 2002 privind impozitul pe profit, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, la art. 9, alin. 7, lit. j prevede : 
„ART. 9 
(7) Potrivit prezentei legi, cheltuielile nedeductibile sunt: 
    j) cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la baz� un 
document justificativ, potrivit Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii; 
coroborat cu preciz�rile pct. 9.11 din HG nr. 859/2002 privind Normele 
metodologice de calcul a impozitului pe profit, potrivit c�rora:  
„Instruc�iuni: 
    9.11. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document 
justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, 
conform reglement�rilor contabile în vigoare.” 

 
             Potrivit prevederilor art. 21 alin.4 lit.(f) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, se arat�:  
„ART. 21 Cheltuieli 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 
document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor;” 
coroborat cu prevederilor pct. 44 din HG nr. 44/2004 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, care fac men�iunea: 
„Norme metodologice : 
    44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, 
pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ 
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care angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, 
conform reglement�rilor contabile în vigoare.” 
 

              Din cele prezentate anterior, rezult� c� facturile înregistrate în 
eviden�a contabil� a societ��ii comerciale X SRL, emise de furnizori 
neînregistra�i s� func�ioneze legal �i în care s-au înscris date de identificare 
ale persoanelor care nu se reg�sesc în eviden�a organelor de poli�ie, nu pot fi 
considerate documente legale, justificative pentru a fi înregistrate în 
contabilitate, cheltuielile aferente acestor facturi sunt cheltuieli nedeductibile 
fiscal, potrivit actelor normative men�ionate anterior.  

            Inexisten�a persoanelor înscrise la delegat, precum �i a 
mijloacelor de transport invocate, conduce la concuzia organului de control  
c� asemenea transporturi de materiale nu s-au efectuat, cu întrunirea 
prevederilor art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, care 
prevede c�: 

 “(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ ”.  
                       Conform pct. 119 lit. b) din Regulamentul de aplicare a Legii 
contabilit��ii nr. 82/1991, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 704/1993: 
           ,,Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice opera�iune patrimonial� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un înscris care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 
    Documentele justificative cuprind, de regul�, urm�toarele elemente 
principale: 
    a)denumirea documentelor; 
    b)denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te 
documentul; 
    c)num�rul �i data întocmirii documentului; 
    d)men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunilor 
patrimoniale (când este cazul); 
    e)con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, �i temeiul 
legal al efectu�rii ei; 
    f)datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
    g)numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat, dup� caz; 
    h)alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a 
opera�iunilor efectuate. 
           De asemenea, potrivit pct. 2.3. din Ordinul nr. 306/2002 pentru 
aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele 
europene, se precizeaz�:  
           ,,Documente justificative �i registre de contabilitate 
     2.3. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilit��ii nr. 
82/1991, republicat�, modificat� �i completat� prin Ordonan�a 
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Guvernului nr. 61/2001, precum �i a celorlalte prevederi legale privind 
întocmirea �i utilizarea formularelor comune �i a celor cu regim special 
utilizate în activitatea financiar� �i contabil�*1), orice opera�iune 
economic� efectuat� se consemneaz� într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 
    Documentele justificative sunt documentele primare care probeaz� 
legal o opera�iune. 
    2.4. - Documentele justificative cuprind, cel pu�in, urm�toarele 
elemente principale: 
    a)denumirea documentului; 
    b)denumirea �i sediul persoanei juridice care întocme�te documentul; 
    c)num�rul �i data întocmirii acestuia; 
    d)men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 
economice (când este cazul); 
    e)con�inutul opera�iunii economice �i, dac� este cazul, temeiul legal 
al efectu�rii acesteia; 
    f)datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
    g)numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat, dup� caz; 
    h)alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate.’’ 
                          Potrivit celor men�ionate mai sus s-a re�inut c� simpla 
înregistrare în eviden�a contabil� a cheltuielilor cu materialele (contravaloarea 
materialelor cuprinse în aceste facturi) nu este suficient� pentru ca aceste 
cheltuieli s� fie deductibile fiscal.  
                           În lipsa datelor de identificare a furnizorilor, cerute de Legea 
contabilit��ii nr. 82 / 1991, legea fiscal� prevede c� înscrisurile care nu 
îndeplinesc condi�iile de document justificativ nu se pot admite pentru 
deducerea cheltuielilor la calculul profitului impozabil �i implicit a impozitului 
pe profit.        
                           Având în vedere cele ar�tate mai sus, se re�ine c�, în mod 
legal organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat la deducere cheltuielile cu 
materialele, respectiv contravaloarea materialelor înscrise în facturi emise de 
furnizori neînregistra�i s� func�ioneze legal, �i în care s-au înscris date de 
identificare ale unor persoane care nu se reg�sesc în eviden�a organelor de 
poli�ie,  care nu au calitatea de document justificativ.  
                     În contextul celor de mai sus, se constat� c� echipa de control a 
procedat legal �i corect prin respingerea acord�rii dreptului de deductibilitate 
a cheltuielilor înscrise în facturile fiscale emise de societ��i comerciale care 
nu figureaz� a fi înregistrate în bazele de date ale oficiile registrului 
comer�ului �i direc�iile generale a finan�elor publice, facturi care nu 
îndeplinesc condi�iile de documente justificative, iar motiva�iile invocate de 
contestatoare nu pot fi avute în vedere în solu�ionarea favorabil� a cauzei, 
astfel încât contesta�ia formulat� de petent� urmeaz� a se respinge ca 
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neîntemeiat� pentru suma de ... lei reprezentând impozit pe profit 
suplimentar. 
 
                       De asemenea pentru nevirarea la termenele legale a 
impozitului pe profit stabilit suplimentar pe perioada octombrie 2002 – martie 
2004, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere, dobânzi 
�i penalit��i în conformitate cu prevederile art.12 �i art.14 din Ordonan�a 
Guvernului nr.61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, care arat�:  
„ ART. 12 Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare 
debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. Dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la 
calculul profitului impozabil. 
    ART.14 (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 
altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel 
�i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% 
pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, 
începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau 
termen de plat�. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor �i/sau a penalit��ilor.” 
�i ale CAP. 3 Dobânzi �i penalit��i de întârziere - art.114, art.115 �i art.120 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care stipuleaz� : 
„ ART. 114 Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 
   ART.115  Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
   ART.120 Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
 
                      Cu privire la aceast� sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu 
arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
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     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                       În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„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.” 
 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile 
de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul 
c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatoarei cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
                       Fa�� de cele ar�tate, pe cale de consecin��, �inând cont de 
faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept « accessorim 
sequitur principale » contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i 
nemotivat� pentru suma de ... lei reprezentând : 
                             ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar, 
                     ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
 
 
                      III.3 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei 
reprezentând: 
                                ... lei – dobânzi TVA, 
                                ... lei– penalit��i TVA,  
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� bugetului de stat  
accesorii aferente TVA, în condi�iile în care prin contesta�ia formulat� 
petenta nu a adus nici un argument în sus�inerea acestui cap�t de 
cerere �i nu a prezentat motivele de drept �i dovezile pe care î�i 
întemeiaz� contesta�ia. 
 
                 În fapt, SC X SRL a înregistrat în eviden�a contabil� �i a  declarat 
prin deconturile lunare de TVA depuse la Administra�ia Finan�elor Publice ..., 
în perioada octombrie 2002 – noiembrie 2004, TVA de plat�, precum �i TVA 
de recuperat. În timpul inspec�iei fiscale s-au constatat întârzieri în ceea ce 
prive�te virarea c�tre bugetul de stat a taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�. 
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                 În conformitate cu prevederile art. 12, 13 �i 14 ale OG 
nr. 61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, republicat� �i ale art. 114 
– 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscal�, republicat�, s-
au calculat în timpul controlului accesorii fiscale în sum� total� de ... lei, din 
care: 

dobânzi în sum� de ... lei; 
penalit��i de întârziere în sum� de ... lei. 

 
                     Cu privire la aceast� sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu 
arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„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.” 
 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile 
de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul 
c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatoarei cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
                       Având în vedere cele ar�tate, pe cale de consecin��, �inând 
cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept 
« accessorim sequitur principale » contesta�ia va fi respins� ca  
nemotivat� pentru suma de ... lei reprezentând: 
                                ... lei – dobânzi TVA, 
                                ... lei– penalit��i TVA. 
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     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în 
temeiul prevederilor din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu preciz�rile ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 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 : 
 
                      Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, referitor 
la suma ... lei : 
                         ... lei – tax�  pe valoarea ad�ugat� suplimentar�. 
                       ... lei – impozit pe profit suplimentar  
   
 
                     Art.2 – Respingerea  contesta�iei, ca neîntemeiat� �i 
nemotivat�, referitor la suma de ... lei reprezentând : 
                   ... lei – dobânzi TVA suplimentar�, 
                             ... lei – penalit��i TVA suplimentar�;  
                             ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar, 
                     ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
 
 
                     Art.2 – Respingerea contesta�iei, ca nemotivat� pentru 
suma de ... lei reprezentând: 
                                ... lei – dobânzi TVA, 
                                ... lei– penalit��i TVA, 
 
 

     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, 
în termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


