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DECIZIA nr.17/07.03.2008 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.R.L. din Basarabi, 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� Constan�a prin adresa nr…………/01.02.2008 înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/01.02.2008, cu privire la contesta�ia 
formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L. din Basarabi,  str…………… nr……, 
CUI RO ……………, reprezentat� de d-nul D…………… G…………… în calitate de 
administrator. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr…………/27.12.2007, 
emis� de S.A.F. - A.I.F. Constan�a, în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� din data de 19.12.2007, în cuantum total de …………… lei, 
reprezentând  tax� pe valoarea ad�ugat� �i impozit pe profit precum 
�i major�ri de întârziere aferente în cuantum total de …………… lei.  
 Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, în ceea ce 
prive�te contesta�ia, organul de solu�ionare re�ine c� ac�iunea în 
cauz� a fost introdus� cu respectarea prevederilor art.206 lit.e) 
din O.G. nr.92/2003 republicat� în M.O. nr.513/31.07.2007 privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul de 30 de zile prev�zut la art.207(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat� în 2007. 

Astfel, Decizia de impunere nr…………/27.12.2007 împreun� cu 
Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 19.12.2007, au 
fost primite de contestatoare în data de 03.01.2008, a�a cum 
rezult� din confirmarea de primire, iar contesta�ia a fost 
înregistrat� la S.A.F. - A.I.F. Constan�a sub nr…………/28.01.2008.  

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 
procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, astfel încât 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 
 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.I.F. Constan�a sub 
nr…………/28.01.2008, iar la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/01.02.2008, 
S.C. CONSTANTA S.R.L. Basarabi contest� par�ial obliga�iile fiscale 
suplimentare, stabilite prin Decizia de impunere nr………/27.12.2007 
precum �i Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 
19.12.2007  de c�tre consilieri din cadrul S.A.F. - A.I.F. 
Constan�a, pentru suma de …………… lei compus� din: 

- …………… lei TVA de plat�; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
- …………… lei penalit��i de întârziere aferente TVA; 
- …………… lei impozit pe profit; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
- …………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
  
În sus�inerea contesta�iei sale, petenta invoc� urm�toarele    

motive: 
SC CONSTANTA SRL s-a aprovizionat în perioada mai 2004- 

septembrie 2005, cu materii prime �i materiale de la SC G…………… SRL 
Gala�i �i SC O…………… S.R.L. Gala�i. 

La începutul anului 2006, în urma unui control efectuat la 
societate, Garda Financiar� Constan�a a depus la Parchetul de pe 
lâng� Tribunalul Constan�a o sesizare din care rezult� faptul c� 
reprezentan�ii SC CONSTANTA SRL au s�vâr�it  infrac�iunea de 
evaziune fiscal� în ceea ce prive�te eviden�ierea în contabilitate 
a unor cheltuieli ce nu au avut la baz� opera�iuni reale �i anume: 

- a înregistrat facturi fiscale emise de SC G…………… SRL Gala�i 
societate al c�rui reprezentant a reclamat furtul documentelor cu 
regim special precizând c� nu a avut rela�ii comerciale cu SC 
CONSTANTA SRL;  

- a înregistrat facturi fiscale emise de o societate de tip 
“fantom�” - SC O…………… S.R.L. Gala�i.  

Reprezentan�ii G�rzii Financiare au apreciat faptul c� SC 
CONSTANTA SRL nu a desf��urat în realitate opera�iuni comerciale 
descrise în facturile de achizi�ie de la cei doi furnizori �i, 
implicit, nu a achitat sumele de bani înscrise în chitan�ele 
fiscale aferente acestor facturi. 

Prin Rezolu�ia pronun�at� la data de 12.12.2007 în dosarul 
nr………/P/2006, Parchetul de pe lâng� Tribunalul Constan�a a dispus 
neînceperea urm�ririi penale a reprezentan�ilor SC CONSTANTA SRL 
pentru infrac�iunea prev�zut� de art.9 alin.(1) lit.c) din Lg. 
nr.241/2005 întrucât din cercet�rile efectuate în cauz�, a rezultat 
c� fapta nu exist�. 

Petenta reitereaz� considerentele avute în vedere de c�tre 
instan�� în pronun�area solu�iei �i anume: 
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- din verific�rile încruci�ate efectuate de comisarii G�rzii 
Financiare a rezultat c� facturile fiscale emise de SC G…………… SRL 
Gala�i �i achitate de SC CONSTANTA SRL  în numerar, pe baz� de 
chitan�� fiscal�, nu au fost înregistrate niciodat� în eviden�a 
contabil� a acestei societ��i. Mai mult, administratorul acestei 
societ��i a declarat c� nu a desf��urat niciodat� rela�ii 
comerciale cu SC CONSTANTA SRL �i c� i-au fost sustrase toate 
documentele contabile ale societ��ii, fapt reclamat la I.P.J. 
Gala�i la data de 01.11.2004; 

- rela�iile comerciale cu SC G…………… SRL Gala�i, prin prepusul 
s�u P……………… D…………, au început cu aproximativ 4 luni înainte de 
reclamarea furtului documentelor contabile �i au continuat pân� în 
luna august 2005 când d-nul P……………… a furnizat materii prime �i 
materiale  �i de la SC O…………… S.R.L. Gala�i; 

 - petenta men�ioneaz� c� întrucât livrarea de materii prime 
�i materiale se f�cea prin agent, nu a considerat necesar s� fac� 
demersuri pentru a stabili cine sunt reprezentan�ii legali ai 
furnizorilor, solicitând doar, pentru ambele societ��i, copii ale 
certificatelor de înmatriculare la Registrul Comer�ului.   

-  referitor la utilizarea m�rfurilor achizi�ionate de la cei 
doi furnizori din Gala�i, petenta sus�ine c� acestea au fost 
utilizate în procesul de produc�ie, sens în care prezint� situa�ii 
de lucr�ri; 

- petenta sus�ine c� nici pe parcursul cercet�rii penale �i 
nici în timpul inspec�iei fiscale, nu se face vorbire despre 
existen�a unor facturi fiscale false. În concluzie, facturile 
fiscale emise de cele dou� societ��i din Gala�i sunt reale, sunt 
întocmite în conformitate cu prevederile legale aplicabile în 
materie �i respect� regimul documentelor tipizate cu regim special, 
numerele �i seriile lor f�când parte din plaja de numere arondate 
de Regia Imprimeria Na�ional� pentru aceste societ��i. Mai mult, 
cele dou� societ��i exist�, petenta depunând la dosarul 
contesta�iei acte doveditoare (certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul GALA�I);  

-  petenta apreciaz� c� neexistând fapta de evaziune fiscal�, 
consilierii S.A.F. nu pot considera c� facturile fiscale emise de 
cele dou� societ��i din Gala�i nu au calitatea de documente 
justificative legal întocmite, iar în atare circumstan�e, atât TVA 
cât �i impozitul pe profit calculate suplimentar, precum �i 
accesoriile aferente acestora sunt nedatorate, iar SC CONSTANTA SRL 
în mod corect a procedat la eviden�ierea documentelor respective în 
contabilitate �i la deducerea TVA �i a calcul�rii impozitului pe 
profit. 

Referitor la suma de …………… lei reprezentând TVA cuprins� în 
bonurile fiscale pentru achizi�ionarea carburan�ilor auto, f�r� a 
avea înscris pe ele denumirea cump�r�torului �i a num�rului de 
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înmatriculare a autovehicolului, petenta consider� c� pentru acest 
tip de achizi�ie, nu este necesar a se completa datele men�ionate 
de organele de control, societatea pentru aceast� perioad� are 
ordine de deplasare din care rezult� c� achizi�iile de carburan�i 
auto s-au f�cut ca urmare a deplas�rilor efectuate în interes de 
serviciu. 

Referitor la suma de …………… lei reprezentând TVA aferent� 
facturii nr………/27.07.2007 (achizi�ii de materiale), care nu con�ine 
C.U.I.–ul cump�r�torului, pentru care organul de inspec�ie fiscal� 
nu a acordat dreptul de deducere, petenta consider� c� lipsa 
acestui element nu prezint� un motiv de nedeductibilitate a TVA, 
atâta vreme cât documentul este eviden�iat în contabilitate �i 
completarea acestui element fiind posibil� în orice moment ulterior 
emiterii facturii.  

Referitor la suma de ………… lei TVA stornat eronat în Jurnalul 
de vânz�ri pe luna martie 2007, cât� vreme organul de inspec�ie 
fiscal� nu prezint� motivele pentru care apreciaz� eronat� 
stornarea, petenta apreciaz� c� nu poate lua în considerare 
afirma�iile organului de control �i în consecin�� deducerea a fost 
corect�. 

Fa�� de cele prezentate, SC CONSTANTA SRL solicit� admiterea 
contesta�iei formulate, desfiin�area par�ial� a Deciziei de 
impunere nr…………/27.12.2007 pentru sumele reprezentând TVA �i 
impozit pe profit, precum  �i accesoriile acestora, stabilite 
suplimentar de plat�, astfel cum au fost ele men�ionate în 
cuprinsul contesta�iei. 

 
  II. Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 

19.12.2007 de organele de inspec�ie din cadrul S.A.F. - Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� Constan�a, a fost întocmit în vederea 
solu�ion�rii adresei nr…………/06.03.2006 emis� de Comisariatul 
Regional - Garda Financiar� Constan�a, înregistrat� la S.A.F. – 
A.I.F. Constan�a sub nr…………/07.03.2006, prin care se solicit� 
efectuarea unei inspec�ii fiscale în vederea stabilirii 
obliga�iilor fiscale datorate bugetului  general consolidat, prin 
înregistrarea în eviden�ele contabile  ca cheltuieli  deductibile a 
unor bunuri ce sunt considerate f�r� documente legale de 
provenien��, întrucât au fost aprovizionate de la societ��i ce nu 
exist� - SC O…………… SRL �i SC G…………… SRL Gala�i. 

 
Referitor la aspectele contestate, în Raportul de inspec�ie 

fiscal� din data de 19.12.2007, au fost consemnate urm�toarele: 
 
În perioada verificat�, societatea a dedus eronat TVA în 

valoare de …………… lei, din care: 
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- ………… lei TVA cuprins în bonuri fiscale pentru achizi�ionarea 
carburan�ilor auto, f�r� a avea înscris pe ele denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare al autovehicolului 
înc�lcându-se prevederile art.146 din Lg.571/2003, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.46 
alin.(2) din HG. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice 
de aplicare a Lg. nr.571/2003 privind Codul Fiscal; 

- ………… lei TVA înscris� în factura nr…………/27.07.2007 
reprezentând achizi�ii de materiale, f�r� a avea înscris codul de 
înregistrare al cump�r�torului, înc�lcându-se prevederile art.155 
alin.(5) lit.d) din Lg. nr.571/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

- ………… lei TVA stornat eronat în Jurnalul de vânz�ri pentru 
luna martie 2007; 

Pentru TVA în valoare de ………… lei stabilit suplimentar în 
timpul inspec�iei fiscale, s-au calculat major�ri de întârziere în 
sum� de ………… lei, în conformitate cu prevederile art.119, alin.(1) 
�i alin.(7) din OG. nr.92/2003, republicat�. 

 Cu adresa nr…………/06.03.2006, înregistrat� la S.A.F. - A.I.F. 
Constan�a sub nr…………/07.03.2006, Garda Financiar� Constan�a 
comunic� faptul c� SC CONSTANTA SRL Basarabi s-a aprovizionat cu 
materiale de la SC G…………… SRL Gala�i �i SC O…………… SRL Gala�i pe 
baza facturilor fiscale care nu sunt considerate documente legale 
de provenien��, ca urmare a faptului c�: 

- SC G…………… SRL Gala�i declar� c� nu a avut rela�ii comerciale 
cu SC CONSTANTA SRL, precum �i faptul ca i-a fost sustras� eviden�a 
contabil� din perioada 2003-2004 �i implicit facturierul din care 
provin facturile emise c�tre SC CONSTANTA SRL; 

- SC O…………… SRL Gala�i are întocmit� sesizare penal� pentru 
sediu fictiv. 

Organul de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� nu sunt puse la 
dispozi�ie informa�ii legate de declararea de c�tre reprezentan�ii 
legali ai SC G…………… SRL Gala�i a pierderii facturilor �i nici 
legate de refacerea eviden�ei contabile a acestei societ��i pentru 
perioada 2003-2004, dar din declara�ia dat� de administratorul 
societ��ii c�: „nu a avut rela�ii comerciale cu SC CONSTANTA SRL„ 
se poate deduce ca aceasta  nu a înregistrat în eviden�ele 
contabile facturi emise c�tre  SC CONSTANTA SRL. 

Urmare a faptului c�  SC G…………… SRL Gala�i a declarat c� nu a 
avut rela�ii comerciale cu SC CONSTANTA SRL (deci nu a colectat 
TVA), iar SC O…………… SRL are întocmit� sesizare penal� pentru sediul 
fictiv (nu are eviden�� contabil�), TVA în sum� de …………… lei 
înscris� în facturile emise de cele dou� societ��i nu îndepline�te 
condi�iile legale de deducere de c�tre SC CONSTANTA SRL, întrucât 
aceste facturi nu constituie documente justificative legal 
întocmite, nefiind emise de reprezentan�i legali ai societ��ilor 
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furnizoare �i neangajând r�spunderea persoanelor care le-a 
întocmit. 

Astfel, au fost înc�lcate prevederile art.21 alin.(4) �i ale 
art.146 alin.(1) lit.a) din Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare, coroborat cu prevederile 
art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991 �i ale pct.44 din HG. 
nr.44/2004 privind Normele de aplicare a Legii nr.571/2003. Organul 
de inspec�ie fiscal� a procedat la recalcularea TVA, stabilindu-se 
TVA de plat� suplimentar în sum� de …………… lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de …………… lei.   

Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar de 
organul de inspec�ie fiscal� în sum� de …………… lei, acesta este 
compus din urm�toarele sume: 

- ………… lei impozit pe profit aferent cheltuielilor 
nedeductibile fiscal înregistrate în eviden�a contabil� 
reprezentând amenzi �i major�ri de întârziere, înc�lcându-se astfel 
prevederile art.21 alin.(4) lit.b) din Lg. nr.571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

- ………… lei impozit pe profit aferent cheltuielilor considerate 
nedeductibile fiscal, înregistrate în eviden�a contabil� pe baza 
facturilor emise de SC G…………… SRL Gala�i �i SC O…………… SRL, c�tre SC 
CONSTANTA SRL încâlcându-se astfel prevederile art.21 alin.(4) 
lit.f) din Lg. nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i pct.44 din HG. nr.44/2004 privind Normele de aplicare 
a Legii nr.571/2003. 

Pentru impozitul pe profit suplimentar în sum� de ………… lei 
stabilit în timpul inspec�iei fiscale s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de …………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� 
de ………… lei. 

 
  III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de inspec�ie 

fiscal� a calculat corect în sarcina SC CONSTANTA SRL, prin Decizia 
de impunere nr…………/27.12.2007 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 23.12.2007, debite 
în sum� total� de …………… lei compus� din: 

- …………… lei TVA de plat�; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
- …………… lei penalit��i de întârziere aferente TVA; 
- …………… lei impozit pe profit; 
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- …………… lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
profit; 

- …………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
profit. 

  
În fapt, prin adresa nr…………/06.03.2006 Garda Financiar� 

Constan�a solicit� efectuarea unei inspec�ii fiscale în vederea 
stabilirii obliga�iilor fiscale datorate bugetului general 
consolidat de c�tre SC CONSTANTA SRL, urmare a înregistr�rii în 
eviden�ele contabile ca �i cheltuieli deductibile, a contravalorii 
bunurilor care sunt considerate f�r� documente legale de 
provenien�� întrucât au fost aprovizionate de la societ��i care nu 
exist�: SC O…………… SRL Gala�i �i SC G…………… SRL Gala�i. 

În baza acestei solicit�ri, organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul S.A.F. - A.I.F. Constan�a au efectuat o verificare 
finalizat� prin întocmirea Raportului de inspec�ie fiscal� din data 
de 19.12.2007.  

Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� societatea a dedus 
eronat TVA în sum� de ………… lei înscris� în facturile emise de cele 
dou� societ��i, având ca beneficiar pe SC …………… SRL, deoarece 
aceste facturi nu îndeplinesc condi�iile de document justificativ, 
nefiind emise de reprezentan�i legali ai societ��ilor furnizoare �i 
neangajând r�spunderea persoanelor care le-a întocmit. 

Deasemenea, organul de inspec�ie a constatat c� societatea a 
dedus eronat TVA în sum� de …………… lei, cuprins� în bonuri fiscale 
pentru achizi�ionarea carburan�ilor auto, f�r� a avea înscris pe 
ele denumirea cump�r�torului  �i num�rul de înmatriculare al 
autovehiculului, precum �i TVA în suma de ………… lei înscris� în 
factura nr…………/27.07.2007 reprezentând achizi�ii de materiale, f�r� 
a avea înscris codul de înregistrare fiscal� al cump�r�torului. 

Totodat�, societatea a stornat eronat în Jurnalul de vânz�ri 
pentru luna martie 2007, suma de ………… lei TVA colectat�, reducându-
se astfel cu aceast� sum� TVA de plat�. 

Urmare acestor constat�ri, organul de inspec�ie fiscal� a 
stabilit TVA de plat� suplimentar în sum� de …………… lei �i accesorii 
aferente în sum� total� de …………… lei. 

În ceea ce prive�te impozitul pe profit, organul de inspec�ie 
fiscal� a stabilit un impozit suplimentar de plat� în sum� de …………… 
lei, aferent cheltuielilor nedeductibile reprezentând amenzi, 
major�ri de întârziere precum �i a celor cu materialele 
înregistrate în eviden�a contabil� pe baza facturilor emise de  SC 
O…………… SRL �i SC G…………… SRL Gala�i. 

Accesoriile aferente impozitului pe profit stabilit 
suplimentar au fost în sum� total� de …………… lei.  

Petenta contest� aceast� m�sur� sus�inând c� neexistând fapta 
de evaziune fiscal�, consilierii S.A.F. nu pot considera c� 
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facturile fiscale emise de cele dou� societ��i din Gala�i nu au 
calitatea de documente justificative legal întocmite, iar în atari 
circumstan�e, atât TVA cât �i impozitul pe profit calculate 
suplimentar, precum �i accesoriile aferente acestora, sunt 
nedatorate. 

 
În drept, referitor la exercitarea dreptului de deducere a 

taxei pe valoarea ad�ugat�, art.145 alin.(1) �i alin.(8) lit.a) �i  
art.155 alin.(8) din Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 

“ART. 145 
     Dreptul de deducere 
     (1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe 
valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. 

[…] 
(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); 
 
  ART.155 

(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�; 
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     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.” 
  

Conform prevederilor pct.51 din Hg. nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal: 

 
“Norme metodologice: 

     51.(1) Justificarea deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� se 
face numai pe baza exemplarului original al documentelor prev�zute 
la art.145 alin.(8) din Codul fiscal. În cazuri excep�ionale de 
pierdere, sustragere sau distrugere a exemplarului original al 
documentului de justificare, deducerea poate fi justificat� cu 
documentul reconstituit potrivit legii. 
    (2) Deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� trebuie justificat� cu 
documentele prev�zute la art.145 alin.(8) din Codul fiscal �i/sau 
cu alte documente specifice aprobate prin 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, cu modific�rile 
ulterioare, sau prin ordine ale ministrului finan�elor publice 
emise în baza Hot�rârii Guvernului nr.831/1997, cu modific�rile 
ulterioare. Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i taxa pe valoarea 
ad�ugat� poate fi justificat� cu bonurile fiscale emise conform 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.28/1999 privind obliga�ia 
agen�ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale, republicat�, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului. 
Pentru achizi�iile de bunuri supuse accizelor, pentru care prin 
lege se prevede utilizarea facturii fiscale speciale, documentul 
legal de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este exemplarul 
original al facturii fiscale speciale utilizate pentru circula�ia 
acestor produse. Facturile fiscale sau alte documente legale emise 
pe numele salaria�ilor unei persoane impozabile afla�i în deplasare 
în interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri 
sau alte unit��i similare, sunt documente legale de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat�, înso�ite de decontul de deplasare. 
 
 Referitor la înregistrarea în contabilitate a opera�iunilor 
economice, prevederile art.6 din Lg. nr.82/1991 Legea 
contabilit��ii, republicat�, stipuleaz�: 
 

“ART. 6 
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     (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.” 
 

Din textele legale men�ionate rezult� faptul c�, pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, 
orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, 
cu factur� fiscal� care trebuie s� cuprind� în mod obligatoriu mai 
multe informa�ii �i care s� indeplineasc� condi�iile de document 
justificativ, angajând astfel atât r�spunderea persoanelor care le-
au întocmit, vizat �i aprobat, precum �i a celor care le-au 
înregistrat în contabilitate. 

 În ceea ce prive�te deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferent� bonurilor fiscale pentru achizi�ia carburan�ilor auto, 
acestea trebuie s� aib� înscrise denumirea cump�r�torului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului, indiferent dac� acestea 
sunt achizi�ionate pe numele societ��ii sau de c�tre salaria�ii 
afla�i în deplasare în interes de serviciu. În plus, pentru 
achizi�iile efectuate de salaria�ii în deplasare la bonurile 
fiscale respective se anexeaza �i deconturile de deplasare. 

În spe��,  SC CONSTANTA SRL a înregistrat în contabilitate ca 
�i cheltuieli deductibile contravaloarea unor materii prime �i 
materiale achizi�ionate f�r� documente legale de provenien��, 
întrucât societ��ile furnizoare nu  exist�.  

În consecin��, reprezentan�ii  S.A.F. - A.I.F. Constan�a au 
stabilit în sarcina societ��ii suma de …………… lei (………… lei + ………… 
lei) reprezentând TVA de plat�, întocmind, în acest sens Raportul 
de inspec�ie fiscal� din 19.12.2007, precum �i Decizia de impunere 
nr…………/27.12.2007 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal�. 

Referitor la suma de …………… lei reprezentând TVA stabilit� 
suplimentar de plat�, aceasta rezult� din facturile de achizi�ie 
materiale, de la SC G…………… SRL �i SC O…………… SRL Gala�i. În raportul 
de inspec�ie fiscal�, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� 
aceast� sum� nu îndepline�te condi�iile legale de deducere de c�tre 
SC CONSTANTA SRL, întrucât facturile respective nu constituie 
documente justificative legal întocmite, nefiind emise de 
reprezentan�ii legali ai societ��ilor furnizoare �i neangajând 
r�spunderea persoanelor care le-a întocmit. 

Aceste aspecte sunt eviden�iate în Rezolu�ia nr………/P/2006 a 
Parchetului de pe Lâng� Tribunalul Constan�a Sec�ia de urm�rire 
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penal�, aflat� la dosarul cauzei, unde se men�ioneaz� faptul c� d-
na �…………… A…………, administratorul societ��ii SC G…………… SRL Gala�i 
este cercetata penal de Judec�toria Gala�i sub aspectul s�vâr�irii 
infrac�iunii de evaziune fiscal�,respectiv, omisiunea înregistr�rii  
în eviden�a contabil� a veniturilor realizate, în leg�tur� cu  
activitatea comercial� desf��urat� în perioada 2004-2005 cu SC 
CONSTANTA SRL Constan�a, iar în ceea ce prive�te societatea 
comercial� O…………… SRL Gala�i, din verific�rile efectuate de c�tre 
comisarii G�rzii Financiare cât �i de lucr�torii de poli�ie 
judiciar� din cadrul Inspectoratului de Poli�ie al Jude�ului Gala�i 
a rezultat faptul c� nu a putut fi identificat nici un reprezentant 
al acestui furnizor �i implicit documentele contabile ale acestuia, 
în vederea efectu�rii de verific�ri încruci�ate. În plus, organul 
de control men�ioneaz� c� aceast� societate nu a depus situa�ii 
financiare anuale la Ministerul Economiei �i Finan�elor pentru anii 
2004-2006.  

Din men�iunile rezolu�iei Parchetului de pe Lâng� Tribunalul 
Constan�a, rezult� faptul c� cele dou� societ��i furnizoare nu au 
putut fi verificate. 

Sus�inerile petentei c� nici pe parcursul cercet�rii penale �i 
nici în timpul inspec�iei fiscale, nu se face vorbire despre 
existen�a unor facturi fiscale false, deci facturile fiscale emise 
de cele dou� societ��i din Gala�i sunt reale, sunt întocmite în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie �i 
respect� regimul documentelor tipizate cu regim special, numerele 
�i seriile lor f�când parte din plaja de numere arondate de Regia 
Imprimeria Na�ional� pentru aceste societ��i, nu pot fi re�inute în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece toate aceste 
deficien�e mai sus prezentate se constituie în dovezi clare de 
neîndeplinire a condi�iilor de deducere a TVA. 

�i totu�i, în vederea pronun��rii unei solu�ii corecte asupra 
contesta�iei SC CONSTANTA SRL, organul de solu�ionare constat� c� 
la dosarul cauzei nu este punctul de vedere al organului teritorial 
fiscal al celor dou� societ��i. 

Din aceste motive, m�sura stabilit� de organul de control  
este insuficient argumentat�, fapt pentru care se vor desfiin�a 
atât Raportul de inspec�ie fiscal� cât �i Decizia de impunere 
nr…………/27.12.2007 pentru suma de …………… lei reprezentând TVA de 
plat�, urmând s� se refac� controlul pentru aspectele semnalate de 
organul de solu�ionare în prezenta decizie.  

Referitor la suma de ………… lei reprezentând TVA suplimentar de 
plat�, cuprins� în bonurile fiscale pentru achizi�ionarea 
carburan�ilor auto, în cursul anului 2006 societatea a dedus TVA 
f�r� ca aceste bonuri s� cuprind� denumirea cump�r�torului �i 
num�rul de înmatriculare a autovehiculului, fiind înc�lcate 
prevederile pct.51 alin.(2) din Hg.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal: 
“[… ] Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i taxa pe valoarea 
ad�ugat� poate fi justificat� cu bonurile fiscale emise conform 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.28/1999 privind obliga�ia 
agen�ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale, republicat�, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului. […] 
Facturile fiscale sau alte documente legale emise pe numele 
salaria�ilor unei persoane impozabile afla�i în deplasare în 
interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în hoteluri sau 
alte unit��i similare, sunt documente legale de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat�, înso�ite de decontul de deplasare.” 

Sus�inerile petentei c� pentru acest tip de achizi�ie, nu este 
necesar a se completa datele men�ionate de organele de control, 
întrucât societatea pentru aceast� perioad� are ordine de deplasare 
din care rezult� c� achizi�iile de carburan�i auto s-au f�cut ca 
urmare a deplas�rilor efectuate în interes de serviciu, nu pot fi 
re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece, 
conform prevederilor legale mai sus citate, �i în cazul 
deplas�rilor în înteres de serviciu sunt documente legale de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, facturile fiscale sau alte 
documente legale emise pe numele salaria�ilor unei persoane 
impozabile, pentru transport sau cazarea în hoteluri sau alte 
unit��i similare, deci în aceast� situa�ie, bonurile fiscale 
anexate Ordinelor de deplasare trebuiau s� aib� înscrise numele 
salariatului �i num�rul de înmatriculare a autovehicolului cu care 
s-a deplasat. 

Având în vedere faptul c� organul de inspec�ie fiscal� nu a 
men�ionat în actul de control, dac� achizi�iile de carburan�i auto 
s-au f�cut sau nu, ca urmare a deplas�rilor efectuate de c�tre 
salaria�ii SC CONSTANTA SRL în interes de serviciu, organul de 
solu�ionare consider� m�sura organului de control ca fiind 
insuficient argumentat�, fapt pentru care se vor desfiin�a atât 
Raportul de inspec�ie fiscal� cât �i Decizia de impunere 
nr…………/27.12.2007 pentru suma de …………… lei reprezentând TVA de 
plat�, urmând s� se refac� controlul pentru aspectele semnalate de 
organul de solu�ionare în prezenta decizie.   

 
Referitor la suma de ………… lei reprezentând TVA înscris� în 

factura nr…………/27.07.2007, reprezentând achizi�ii de materiale, �i 
care nu con�ine codul de înregistrare al cump�r�torului, petenta a 
înc�lcat prevederile art.155 alin.(5) lit.e) din Lg. nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care stipuleaz� faptul c� factura trebuie s� cuprind� în mod 
obligatoriu  denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare, ale 
cump�r�torului de bunuri sau servicii. 
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Fa�� de cele prezentate, se constat� c�, organul de inspec�ie 
fiscal� a procedat corect stabilind în sarcina petentei suma de 
………… lei reprezentând TVA suplimentar de plat�, urmând ca organul 
de solu�ionare s� decid� respingerea contesta�iei pentru acest 
cap�t de cerere.  

În ceea ce prive�te suma de ………… lei reprezentând TVA, care 
figureaz� cu minus în Jurnalul de vânz�ri pe luna martie 2007 �i 
pentru care organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� a fost 
stornat� eronat, f�r� a motiva în Raportul de inspec�ie fiscal� 
aceast� m�sur�, organul de solu�ionare consider� m�sura organului 
de control ca fiind neargumentat�, fapt pentru care se vor 
desfiin�a atât Raportul de inspec�ie fiscal� cât �i Decizia de 
impunere nr…………/27.12.2007 pentru suma de ………… lei reprezentând TVA 
de plat�, urmând s� se refac� controlul pentru aspectele semnalate 
de organul de solu�ionare în prezenta decizie.   
 

2. Referitor la suma de …………… lei reprezentând impozit pe 
profit stabilit suplimentar de plat� de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal�, aceasta este compus� din: 

- ………… lei impozit pe profit aferent cheltuielilor 
nedeductibile fiscal, înregistrate în eviden�a contabil� 
reprezentând amenzi �i major�ri de întârziere; 

- ………… lei impozit pe profit aferent cheltuielilor considerate 
nedeductibile deoarece nu au la baz� documente justificative 
potrivit legii, fiind vorba de facturile de materii prime �i 
materiale emise de SC G…………… SRL �i SC O…………… SRL cu sediul în 
ora�ul Gala�i. 

În ceea ce prive�te suma de …………… lei reprezentând impozit pe 
profit aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal constând în 
amenzi �i major�ri de întârziere, au fost înc�lcate prevederile 
art.21 alin.(4) lit.b) din Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
care stipuleaz�: 

“Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:[…] 
b) amenzile, confisc�rile, major�rile de întârziere �i 

penalit��ile de întârziere datorate c�tre autorit��ile române, 
potrivit prevederilor legale.[…]”     

Astfel, m�sura stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� este 
justificat� din punct de vedere legal, motiv pentru care urmeaz� 
respingerea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere. 

 
Referitor la suma de ………… lei impozit pe profit aferent 

cheltuielilor considerate nedeductibile deoarece nu au la baz� 
documente justificative potrivit legii, potrivit prevederilor 
art.21 alin.(4) lit.f) din Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal, nu 
sunt cheltuieli deductibile, cheltuielile înregistrate în 
contabilitate, care nu au la baz� un document justificativ, 
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potrivit legii, prin care s� se fac� dovada intr�rii în gestiune a 

materialelor respective. 
Totodat�, prin Decizia Nr.V din 15 ianuarie 2007, publicat� în 

MO nr.732 din 30 octombrie 2007,  emis� de Înalta Curte de Casa�ie 
�i Justi�ie – Sec�iile Unite, cu privire la aplicarea dispozi�iilor 
art.6 alin.(2) din Legea nr.82/1991, republicat� �i ale art.21 
alin.(4) din Lg. nr.571/2003 privind aprobarea Codului fiscal,  se 
stabile�te c�:  

“Taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se 
poate diminua baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit 
în situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in 
sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile 
legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea TVA.  

Obligatorie, potrivit art.329 alin.3 din Codul de procedur� 
civil�.”  

În spe��, cele dou� societ��i nu au furnizat informa�ii cu 
privire la faptul c� opera�iunile cuprinse în facturile în cauz�, 
în baza c�rora SC CONSTANTA SRL a dedus TVA �i a diminuat baza 
impozabil� la calcularea impozitului pe profit, au avut loc �i sunt 
reale.   

Cu toate acestea, în vederea pronun��rii unei solu�ii corecte 
asupra contesta�iei SC CONSTANTA SRL, organul de solu�ionare 
constat� c� la dosarul cauzei nu se afl� punctul de vedere al 
organului teritorial fiscal care administreaz� cele dou� societ��i. 

Din aceste motive, m�sura stabilit� de organul de control  
este insuficient argumentat�, fapt pentru care se vor desfiin�a 
atât Raportul de inspec�ie fiscal� cât �i Decizia de impunere 
nr…………/27.12.2007, pentru suma de …………… lei reprezentând impozit pe 
profit de plat�, urmând s� se refac� controlul pentru aspectele 
semnalate de organul de solu�ionare în prezenta decizie.  

 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.210 �i ale art.216(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2007,  se: 

 
 

DECIDE: 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 
de SC CONSTANTA SRL Basarabi împotriva deciziei de impunere 
nr…………/27.12.2007 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
19.12.2007, emise de S.A.F. - A.I.F. Constan�a, pentru  suma de 
………… lei compus� din: 

- ………… lei reprezentând TVA înscris� în factura 
nr…………/27.07.2007, reprezentând achizi�ii de materiale; 
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- ………… lei impozit pe profit aferent cheltuielilor 
nedeductibile fiscal, înregistrate în eviden�a contabil� 
reprezentând amenzi �i major�ri de întârziere; 

 
2. Desfiin�area deciziei de impunere nr…………/27.12.2007 �i a 

Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 19.12.2007, emise de 
S.A.F. - A.I.F. Constan�a, pentru  suma de …………… lei compus� din: 

- …………… lei TVA de plat�; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
- …………… lei penalit��i de întârziere aferente TVA; 
- …………… lei impozit pe profit; 
- …………… lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

profit; 
- …………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 

profit. 
Urmare acestei solu�ii, se va întocmi un nou raport de 

inspec�ie fiscal� �i o nou� decizie de impunere, avându-se în 
vedere considerentele expuse în cuprinsul prezentei, acte ce vor fi 
transmise Serviciului de Solu�ionare Contesta�ii în termen de 30 de 
zile de la primirea prezentei.  

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� în 2007, în conformitate cu 
prevederile art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) 
din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data 
primirii, la instan�a de contencios administrativ competent� din 
cadrul Tribunalului Constan�a.  
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