D E C I Z I A NR.108 /__.12.2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulate de SC X SRL din
Bengeoti-Ciocadia, înregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr...../23.11.2006

Biroul soluŃionare contestaŃii din cadrul D.G.F.P. Gorj a fost
sesizat de A.I.F. Gorj, prin adresa nr..../07.12.2009,înregistrata la DGFP
Gorj sub nr..../08.12.2009, asupra faptului ca, prin SentinŃa penala
definitiva nr..../23.06.2009, a încetat motivul care a determinat
suspendarea soluŃionarii contestaŃiei formulate de SC X SRL cu sediul
social în loc.A judeŃul Gorj.
PronunŃându-se soluŃia definitiva pe latura penala, DGFP Gorj
este îndreptaŃita sa reia procedura de soluŃionare a contestaŃiei
suspendate prin Decizia nr..../29.01.2007.
Obiectul contestaŃiei îl constituie masurile dispuse de organele
de inspecŃie ale AIF Gorj, prin raportul de inspecŃie fiscala încheiat la
data de 27.10.2006, act administrativ fiscal care a stat la baza intocmirii
Deciziei de impunere nr..../27.10.2006.
Sume contestate:
1. Impozit pe profit
- debit
- lei
- dobânzi de intârz.
- lei
2. Taxa pe valoarea adaugata
- debit
- lei
- dobânzi de intârz.
- lei

TOTAL = lei
ContestaŃia a fost formulata in termenul prevazut de art. 177
alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala,
republicata.
Cauza supusa soluŃionarii se incadreaza in prevederile art.
205 din OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata.
Vazând ca in speŃa sunt indeplinite prevederile art.206 si art.
209 din OG nr.92/2003 republicata, D.G.F.P. Gorj este investita sa se
pronunŃe asupra cauzei.

I. SC XSRL contesta masurile dispuse de organele de inspecŃie
fiscala ale AIF Gorj, prin Decizia de impunere nr..../27.10.2006 intocmita
in baza raportului de inspecŃie fiscala nr..../27.10.2006, precizând,
totodata, urmatoarele:
-”obligaŃiile fiscale suplimentare, constând în TVA de plata în
suma de ... lei, maj.TVA în suma de ... lei, impozit pe profit în suma de
... lei oi maj. impozit pe profit în suma de ... lei, au fost calculate pe baza
unor facturi fiscale de aprovizionare considerate de organele fiscale , în
mod nelegal ca fiind false(...).La achiziŃionarea materialelor
aprovizionate cu facturile fiscale menŃionate ne-au fost prezentate
certificatele de înregistrare emise de Oficiul Registrului ComeŃului,
societatea fiind cumparator de buna credinŃa oi neavând posibilitatea
verificarii autenticitaŃii acestor firme oi facturi. Faptul ca ulterior
înregistrarilor în actele contabile s-ar demonstra ca acestea nu au fost
obŃinute legal de reprezentanŃii firmelor respective nu poate sa afecteze
activitatea societaŃii, întrucât ele au fost corect înregistrate în
contabilitate, operaŃiunile oi marfurile cuprinse în aceste facturi sunt
reale, marfa a fost recepŃionata oi în parte valorificata, în parte mai
exista pe stoc iar o parte a bunurilor achiziŃionate au fost folosite pentru
repararea unor utilaje sau mijloace fixe. Calitatea unui document
justificativ este data de conŃinutul actului, otampila oi semnatura firmei
care o emite oi apreciez ca documentele justificative sunt legal întocmite
oi corespund normelor legale în vigoare cu privire la conŃinutul unui
asemenea act” .

II. Prin Decizia de impunere nr...../27.10.2006, intocmita in baza
raportului de inspecŃie fiscala nr...../27.10.2006, s-au stabilit în sarcina
SC X SRL obligaŃii fiscale suplimentare la bugetul de stat în suma
totala de .... lei reprezentând Impozit pe profit, în suma de .... lei oi taxa
pe valoarea adaugata în suma de .... lei.
ObligaŃiile fiscale suplimentare menŃionate rezulta din neaceptarea
la deducere a taxei pe valoarea adaugata oi a cheltuielilor care nu sunt
deductibile din punct de vedere fiscal la calculul profitului impozabil, fiind
cheltuieli cu costul materialelor aprovizionate pe baza de facturi fiscale
emise de agenŃii economici radiaŃi de la Registrul comerŃului sau
facturile fiscale în cauza nu aparŃin societaŃilor care figurau ca furnizori.
Au fost încalcate prevederile art.21, alin.4, lit.f , respectiv art.145,
alin.8, lit.a, din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile oi
completatile ulterioare oi a art.6, alin.1 oi alin.2 din Legea contabilitaŃii
nr.82/1991, republicata.

Pentru debitele suplimentare au fost calculate
intârziere în suma totala de ...lei.

dobânzi de

III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei,
constatarile organelor de inspecŃie fiscala , motivele invocate de
societate, precum oi legislaŃia in vigoare aferenta speŃei, se reŃin
urmatoarele:
În fapt din documentele existente la dosarul contestaŃiei rezulta ca
în perioada noiembrie 2005 - iunie 2006, SC X SRL Bengeoti-Ciocadia a
aprovizionat marfa de la diferiŃi furnizori din Ńara, înregistrând astfel în
evidenŃa contabila, pe perioada menŃionata, un numar de ... facturi
fiscale, considerate de organele de inspecŃie fiscala ca nu îndeplinesc
condiŃiile de document justificativ, motiv pentru care s-au stabilit
diferenŃe constând în impozit pe profit în suma de ... lei, TVA de plata în
suma de ... lei oi accesorii în suma totala de ...lei.
Cu adresa nr...../08.01.2007, anexata la dosarul contestaŃiei,
Biroul juridic din cadrul DGFP Gorj a înaintat plîngere penala
Parchetului de pe Lânga Judecatoria Novaci privind pe SC X SRL
Bengeoti-Ciocadia, în vederea constatarii existenŃei sau inexistenŃei
elemetelor constitutive ale infracŃiunii prevazute de Legea nr.241/2005,
art.9, alin.1, lit.c.
În conformitate cu prevederile OG 92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, SC ... SRL a formulat contestaŃie, înregistrata la
DGFP Gorj sub nr..../23.11.2006.
Prin Decizia nr..../29.01.2007, DGFP Gorj a suspendat
soluŃionarea pe fond a contestaŃiei formulate de catre SC ... SRL
Bengeoti-Ciocadia, pâna la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latura
penala, procedura urmând a fi reluata la încetarea motivului care a
determinat suspendarea, în condiŃiile legii.
Cu adresa nr..../07.12.2009, Activitatea de inspecŃie fiscala Gorj
comunica biroului soluŃionare contestaŃiil urmatoarele: “cu privire la
Decizia nr....29.01.2007, privind soluŃionarea contestaŃiei formulate
de SC .... SRL,cu sediul în com.Bengeoti-Ciocadia prin care a fost
suspendata soluŃionarea pe fond a acesteia impotriva deciziei de
impunere nr..../27.10.2006, va aducem la cunootinŃa ca a încetat
motivul care a determinat suspendarea soluŃionarii contestaŃiei. “
Având în vedere acestea rezulta ca DGFP Gorj este investita sa
analizeze pe fond contestaŃia formulata de SC X SRL
Bengeoti-Ciocadia.

Analizând documentele existente la dosarul contestaŃiei se reŃin
urmatoarele:
1)Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA, cauza supusa
soluŃionarii este daca societatea avea dreptul sa deduca taxa pe
valoarea adaugata înscrisa în facturi, ce nu îndeplinesc calitatea de
document justificativ, potrivit Legii contabilitaŃii, nr.82/1991, respectiv
facturile respective nu aparŃin societaŃilor înscrise la rubrica furnizor sau
sunt emise de societaŃi radiate de la Oficiul Registrului ComerŃului.
Astfel din conŃinutul raportului de inspecŃie fiscala se reŃine faptul
ca organele de inspecŃie fiscala nu au acordat societaŃii contestatoare
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata înscrisa în facturile de
achiziŃie materiale de construcŃii oi piese auto pe considerentul ca nu au
fost respectate prevederile art.145, alin.8, lit.a din Legea nr.571/2003,
privind Codul fiscal oi ale art.6 din HG nr.831/1997,republicata, pentru
aprobarea N.M. privind întocmirea oi utilizarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiara oi contabila oi a N.M privind
întocmirea oi utilizarea acestora, cu modificarile oi completarile
ulterioare,respectiv pentru motivul ca unele din societaŃile (prezentate
în anexa 1 din raportul de inspecŃie fiscala) nu au ridicat formularele cu
regim special de la Compania NaŃionala Imprimeria NaŃionala dar oi ca
unele din societaŃi sunt radiate de la Oficiul Registrului ComerŃului.
În drept, potrivit prevederile art.145, alin.8, lit.a din Legea
nr.571/2003, privind Codul fiscal oi ale art.6 din HG nr.831/1997,
republicata, pentru aprobarea N.M. privind întocmirea oi utilizarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiara oi contabila
oi a N.M privind întocmirea oi utilizarea acestora, cu modificarile oi
completarile ulterioare:
Art.145, alin.8, lit.a, din Legea nr.571/2003
“Pentru exercitarea dreptului la deducere a taxei pe valoarea
adaugata, orice persoana impozabila trebuie sa justifice dreptul de
deducere, în funcŃie de felul operaŃiunii cu unul din urmatoarele
documente:
a) pentru taxa pe valoarea adaugata datorata sau
achitata aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa îi
fie livrate oi pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate sau
urmeza sa îi fie prestate de o alta persoana impozabila, cu factura
fiscala, care cuprinde, obligatoriu, informaŃiile prevazute la art.155,
alin.8 oi este emisa pe numele persoanei de catre o persoana
impozabila înregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
Beneficiarii serviciilor prevazute la art.150, alin.1, lit.b oi art.151, alin.1,
lit.b care sunt înregistraŃi ca platitori de taxa pe valoarea adaugata,

justifica taxa dedusa, cu factura fiscala, întocmita potrivit art.155, alin. 4
oi a Hot.Guv.nr.831/1997, republicata, pentru aprobarea N.M. privind
întocmirea oi utilizarea modelelor formularelor comune privind
activitatea financiara oi contabila oi a N.M privind întocmirea oi utilizarea
acestora, cu modificarile oi completarile ulterioare, unde la art.6, se
prevede: “Procurarea oi utilizarea de formulare tipizate cu regim
special de înseriere oi numerotare din alte surse decât cele în
prezenta hotarâre sunt interzise.OperaŃiunile consemnate în aceste
formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac
obiectul tranzacŃiilor respective sunt considerate fara documente
legale de provenienŃa” .
Din cuprinsul OrdonanŃei de scoatere de sub urmarire penala
pronunŃata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr..../2007
nr..../07.04.2009,
ramasa
definitiva
prin
decizia
penala
nr..../04.11.2009, pronunŃata de Tribunalul Gorj, se reŃin
urmatoarele:
“Din materialul de urmarire penala a rezultat ca în perioada
01.11.2005-30.06.2006, învinuitul a înregistrat în contabilitatea SC
.... SRL Bengeoti-Ciocadia un numar de ... facturi emise de diferiŃi
furnizori(...), în care acesta a atestat operaŃiuni comerciale nereale.
Astfel, procedându-se verificarea informaŃiilor oficiale s-a constatat
ca societaŃile menŃionate mai sus nu au ridicat formularele cu
regim special de la Compania NaŃionala Imprimeria NaŃionala dar oi
ca unele din societaŃi sunt radiate de la Oficiul Registrului
ComerŃului.Cu ocazia audierii, învinuitul a precizat ca, daca unele
societaŃi(...)aveau alt obiect de activitate sau nu erau înregistrate,
el nu avea posibilitatea verificarii acestor aspecte.”
Având în vedere cele expuse, afirmaŃia societaŃii precum ca
documentele justificative sunt legal întocmite nu poate fi reŃinuta în
analiza favorabila a contestaŃiei, întrucât din documentele existente
la dosarul contestaŃiei rezulta ca facturile fiscale au înscris la
furnizor societaŃi care
sunt radiate sau care nu au ridicat
respectivele facturi de Imprimeria NaŃionala. În consecinŃa se
reŃine ca in mod legal organele de inspecŃie fiscala nu au acordat
societaŃii contestatoare drept de deducere a taxei pe valoarea
adaugata de pe facturile sus menŃionate, acestea neîndeplinind
condiŃiile de document justificativ în sensul prevederilor legale
citate, pe cale de consecinŃa contestaŃia petentei pentru suma de
...lei, reprezentând TVA, urmeaza sa fie respinsa ca neîntemeiata.

2) Referitor la suma de ... lei, reprezentând impozit pe profit
În fapt, aoa cum s-a aratat la punctul 1 din prezenta decizie
precum oi din conŃinutul raportului de inspecŃie fiscala se reŃine faptul ca
organele de inspecŃie fiscala nu au acordat societaŃii contestatoare
dreptul de deducere a cheltuielilor înscrise în facturile de achiziŃie
materiale de construcŃii oi piese auto pe considerentul ca nu au fost
respectate prevederile art.21, alin.4, lit.f din Legea nr.571/2003, privind
Codul fiscal oi ale art.6 din HG nr.831/1997,republicata, pentru
aprobarea N.M. privind întocmirea oi utilizarea modelelor formularelor
comune privind activitatea financiara oi contabila oi a N.M privind
întocmirea oi utilizarea acestora, cu modificarile oi completarile
ulterioare, respectiv, pentru motivul ca unele din societaŃile (prezentate
în anexa 1 din raportul de inspecŃie fiscala) nu au ridicat formularele cu
regim special de la Compania NaŃionala Imprimeria NaŃionala dar oi ca
unele din societaŃile furnizoare sunt radiate de la Oficiul Registrului
ComerŃului.
În drept, art.21, alin.4, lit.f din Legea nr.571/2003, privind Codul
fiscal, precizeaza:” nu pot fi înregistrate în contabilitate cheltuielile care
nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, care sa faca dovada
efectuarii operaŃiunii”(...).
Astfel, aoa cum s-a reŃinut la punctul 1 din decizie, se constata ca
SC ... SRL Tg-Jiu a înregistrat în contabilitate facturi fiscale, procurate
din alte surse decât cele legale, în care sunt atestate operaŃiuni
comerciale nereale, fapt confirmat oi prin materialul de urmarire penala,
respectiv, OrdonanŃa de scoatere de sub urmarire penala
pronunŃata de Judecatoria Tg-Jiu, în dosarul nr..../2007
nr.../07.04.2009,
ramasa
definitiva
prin
decizia
penala
nr..../04.11.2009, pronunŃata de Tribunalul Gorj.
Având în vedere acestea se reŃine ca în mod legal, organele de
inspecŃie fiscala nu au admis la deducere cheltuielile înscrise în facturile
sus-menŃionate, stabilind totodata un impozit pe profit suplimentar în
suma totala de ... lei, iar pe cale de consecinŃa oi pentru acest capat de
cerere contestaŃia petentei urmeaza sa fie respinsa ca neîntemeiata.
3) Referitor la accesoriile în suma de ... lei, reprezentând:
- dobânzi de intârz. aferente impozit profit
- lei
- dobânzi de intârz. aferente TVA
- lei ,
se reŃine ca stabilirea de accesorii aferente taxei pe valoarea
adaugata, respectiv impozitului pe profit, în sarcina contestatoarei
reprezinta masura accesorie în raport cu debitul.
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost reŃinut atât debitul
de natura taxei pe valoarea adaugata, cât oi debitul de natura

impozitului pe profit, aceasta datoreaza oi accesoriile aferente
acestora, reprezentând masura accesorie, conform principiului de
drept “accesorium sequitur principale” potrivit caruia bunul
accesoriu urmeaza soarta juridica a bunului principal, drept pentru
care contestaŃia referitoare la acest capat de cerere urmeaza sa fie
respinsa ca neîntemeiata.
Pentru considerentele aratate, în temeiul actelor normative citate,
art.216 alin.(1) din O.G. 92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, D.G.F.P. Gorj, prin directorul coordonator,

DECIDE:

1)
Respingerea
contestaŃiei formulata de SC
X
SRL
Bengeoti-Ciocadia impotriva deciziei de impunere nr..../19.03.2007
întocmita de organele de specialitate din cadrul AIF Gorj, cu privire la
suma totala de ... lei, compusa din:
1. Impozit pe profit
- debit
- lei
- dobânzi de intârz.
- lei
2. Taxa pe valoarea adaugata
- debit
- lei
- dobânzi de intârz.
- lei

2) Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj, secŃia de
contencios adminstrativ , în termen de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR COORDONATOR

