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DECIZIA NR.DGc 198/28.02.2012 
  privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

   S.C. ”X” S.R.L. IA�I  
      înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i  

      sub nr…. �i reînregistrat� sub nr. dg/… 
 

  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� prin adresa nr… din …, 
înregistrat� la institu�ia noastr� sub nr.dg/3…., de S.C. ”X” S.R.L. IA�I cu 
sediul în Municipiul Ia�i, str. …, jude�ul Ia�i, înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului Ia�i sub nr. …, cod unic de înregistrare RO … cu privire la 
Decizia Cur�ii de Apel Ia�i – Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal nr…. 
pronun�at� în dosarul nr….. 

  Prin aceasta se dispune men�inerea ca legal� �i temeinic� a 
Sentin�ei Tribunalului Ia�i nr…./CA din … prin care, se anuleaz� Decizia 
nr.205/20.07.2010 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Ia�i de solu�ionare a contesta�iei S.C. ”X” S.R.L. IA�I formulat� 
împotriva Deciziei de impunere nr. … din … privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. … din …, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� sub nr…., cu solu�ia de respingere ca nedepus� în termen, fapt 
pentru care urmeaz� analiza pe fond a contesta�iei societ��ii . 
               Suma contestat� este în valoare total� de S lei �i reprezint�: 
               -  s lei - impozit pe profit; 
               -  s lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

                     profit; 
      -s lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 

               -  s lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                                     ad�ugat�. 
       Contesta�ia este semnat� de c�tre administratorul societ��ii, dl. Y �i 
poart� amprenta �tampilei societ��ii, în original. 
       Prin Decizia Cur�ii de Apel Ia�i – Sec�ia Contencios Administrativ �i 
Fiscal nr…, irevocabil�,  s-a constatat c� termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art.207 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, a fost respectat, �inând cont de data comunic�rii actului 
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administrativ fiscal atacat, în data de 02.06.2010, �i, data depunerii 
contesta�iei, 05.07.2010, aceasta fiind înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub 
nr….. 
       Contesta�ia este înso�it� de Referatul nr…. privind propunerea de 
solu�ionare a contesta�iei formulate de S.C. ”X” S.R.L. IA�I, semnat de 
conduc�torul organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Ia�i, prin care propune respingerea în totalitate a contesta�iei, ca 
fiind f�r� temei legal. 
       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art.205, art.206, art. 207 alin.(1) �i art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

I.  S.C. ”X” S.R.L. IA�I contest� obliga�iile fiscale  în sum� total� 
de S lei stabilite în sarcina sa prin Decizia de impunere nr. … privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. …, reprezentând: 
               - s lei - impozit pe profit; 
               - s lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

                    profit; 
      -s lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 

               -s lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                                     ad�ugat�, 
motivând în sus�inerea contesta�iei urm�toarele: 
      Activitatea de baz� a societ��ii o reprezint� desfacerea cu 
am�nuntul a medicamentelor pe care o desf��oar� în mai multe puncte de 
lucru. 
     Societatea contestatoare men�ioneaz� faptul c� a amenajat 
spa�iile pe care le de�ine, în care au fost deschise farmacii sau au fost 
închiriate altor societ��i.  
                  Astfel, pentru spa�iul situat pe str. Simionescu a efectuat 
amenaj�ri care au constat în: înlocuirea de u�i, geamuri, pere�i, schimbarea 
instala�iei electrice, sanitare, de gaz, gresie �i faian��, modernizarea �i 
între�inerea spa�iului verde situat în împrejurimile spa�iului de�inut, repara�ii 
ale drumului public, respectiv a trotuarului, sistemele de ventila�ie de la 
subsoluri, suspendarea �i fixarea cablurilor de televiziune �i a celor 
telefonice, instalarea de vitrine  �i firme luminoase. 

         La punctul de lucru z Suceava s-a efectuat împrejmuirea cu stâlpi 
din beton �i plas� cu ochiuri a unui teren de cca 30 ha �i s-au plantat tei �i 
salcâmi. Au mai fost create drumuri de incint� în vederea plant�rii de pomi 
fructiferi �i s-au construit hale unde au fost depozitate utilaje agricole, 
m�rfuri. 
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         La L s-a achizi�ionat un teren, pe care s-au construit hale �i 
birouri, precum �i spa�ii comerciale la care au fost montate u�i, ferestre �i 
gratii. Toate aceste activit��i de construc�ie �i amenajare au fost realizate de 
S.C. Y S.R.L. Ia�i în anii 2007, 2008 �i 2009, care a emis facturi, îns� 
acestea nu au fost luate în considerare de c�tre organele de inspec�ie fiscal� 
pe motiv c� societatea respectiv� este inactiv� în prezent. 

   Societatea contestatoare depune la dosarul cauzei Certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului Comer�ului Ia�i în care se 
men�ioneaz�, la pagina 3, c� data dizolv�rii S.C. Y S.R.L. Ia�i este data de 
18.06.2009 �i solicit� s� fie luate în calcul facturile emise de c�tre societatea 
respectiv� pân� la data dizolv�rii acesteia. 

  Mai sus�ine faptul c� aceast� societate nu trebuia s� întocmeasc� 
devize pentru lucr�rile de amenajare deoarece serviciile au constat în simple 
proiecte privind amplasarea glasvanturilor, a geamurilor, a u�ilor, instala�iilor 
sanitare, sistemelor de alarm�, pere�ilor interiori, gratiilor, mobilierului pentru 
cele 8 farmacii, schi�ele inscrip�iilor pe vitrine, pe casetele luminoase, 
executarea acestora reprezentând de fapt supravegherea execu�iei lucr�rilor 
de construc�ii. Totodat� sus�ine faptul c� proiectele pentru amenaj�rile 
interioare nu folosesc la nimic dup� ce lucr�rile au fost executate. Acestea au 
fost folosite de c�tre executantul lucr�rilor doar pentru a-�i da seama cum 
trebuie f�cute amenaj�rile respective. 

    De asemenea, sus�ine c� societatea respectiv� a emis 2 facturi 
pentru computere �i programele aferente de eviden��, precum �i o factur� cu 
un xerox, care s-au livrat pe loc, situa�ie în care nu trebuia întocmit un 
contract de livrare, nici deviz, nici situa�ie de lucr�ri. 

        Constatarea men�ionat� în Raportul de inspec�ie fiscal� nr…., 
precum c� nu s-a achitat contravaloarea prest�rilor, nu este real�. Aceasta 
deoarece societatea respectiv� a închiriat 2 spa�ii pentru care datora chiria, 
dar nu s-a întocmit nici un inscris prin care s� se compenseze obliga�iile 
reciproce. 

       Referitor la achizi�iile efectuate de la persoane fizice în baza 
borderourilor de achizi�ii din 02.06.2007 �i 10.06.2007, prin care persoana 
fizic� y vinde c�tre S.C. X S.R.L. IA�I glasvant din aluminiu �i termopan �i 
u�a, sus�ine c�, eronat, organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� aceste 
bunuri nu particip� la realizarea de venituri impozabile, deoarece acestea au 
fost utilizate pentru spa�iul situat în b-dul D nr… unde se afl� un magazin de 
haine second hand �i un magazin de m�run�i�uri, precum �i sediul farmaciei 
Ioana. 

      Referitor la facturile emise de S.C. Z S.R.L. Ia�i, societatea 
contestatoare sus�ine faptul c� acestea, în num�r de 7, „reprezint� beton 
turnat în curte la L” unde de�ine un spa�iu care a fost închiriat la mai multe 
societ��i �i c� nu trebuia s� se întocmeasc� deviz, situa�ie de lucr�ri, 
deoarece betonul a fost turnat efectiv �i se poate vedea. 

     Referitor la facturile emise de S.C. Z S.R.L. Ia�i, sus�ine c� acestea, 
în propor�ie de 90%, reprezint� mobilier, gresie, faian��, tabl�, sobe, piatr� 
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etc, �i c� nu era necesar s� se încheie contract pentru livrare, nici deviz sau 
situa�ie de lucr�ri deoarece acestea sunt m�rfuri, bunurile respective fiind 
achitate pe loc. 

     De asemenea, societatea contestatoate solicit� s� i se acorde  
deductibilitatea cheltuielilor privind consumul de motorin� în anul 2009, 
precum �i dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent�, 
achizi�ionat� în baza bonurilor fiscale care nu au fost înregistrate în eviden�a 
contabil�. Carburantul a fost folosit pentru mijloacele sale de transport, 
conform foilor de parcurs, pentru sp�latul diverselor utilaje. 

     Ca urmare, societatea contestatoare solicit� admiterea contesta�iei 
�i anularea Deciziei de impunere nr. …privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. …. 

     II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Ia�i - Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, 
urmarea inspec�iei fiscale efectuate la S.C. ”X” S.R.L. IA�I pentru perioada: 
01.01.2007 – 31.12.2009 au constatat c� aceasta a înregistrat în eviden�a 
contabil� cheltuieli �i a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� din facturi 
reprezentând contravaloare prest�ri servicii emise de c�tre diver�i furnizori, 
f�r� a justifica cu documente (devize, situa�ii de lucr�ri) necesitatea �i 
realitatea efectu�rii serviciilor facturate, respectiv: 

    în anul 2007 
             - a înregistrat contravaloarea facturii nr…. emis� de S.C. Y S.R.L. 
Ia�i reprezentând “proiectare construc�ie”, pe cheltuieli, în cont 628 ”Alte 
cheltuieli cu serviciile executate de ter�i”, în sum� de s lei �i a dedus TVA 
aferent�, înc�lcând prevederile art.21 alin. (4) lit.f) �i ale art.145, art.146 �i 
art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
      - a înregistrat suma total� de s lei pe conturi de cheltuieli, în contul 
603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar �i în contul 
604 “Cheltuieli privind materialele nestocate”, reprezentând obiecte de 
inventar �i alte cheltuieli materiale achizi�ionate pe baz� de borderouri de 
achizi�ie de la personae fizice, bunuri care nu particip� la realizarea de 
venituri impozabile, înc�lcând prevederile art.21 alin. (1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
     - a declarat la organul fiscal impozitul pe profit mai pu�in cu suma de 
s lei. 
     în anul 2008 

- a înregistrat contravaloarea facturilor emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i 
reprezentând “proiectare construc�ie”, pe cheltuieli, în cont 628 ”Alte cheltuieli 
cu serviciile executate de ter�i”, în sum� de slei �i a dedus TVA aferent�, 
înc�lcând prevederile art.21 alin. (4) lit.f) �i ale art.145, art.146 �i art.155 
alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
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- a declarat la organul fiscal impozitul pe profit mai pu�in cu suma de 
s  lei. 
     în anul 2009 

- a înregistrat contravaloarea facturilor emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i 
reprezentând “proiectare construc�ie”, pe cheltuieli, în cont 628 ”Alte cheltuieli 
cu serviciile executate de ter�i”, în sum� de s  lei �i a dedus TVA aferent�, 
înc�lcând prevederile art.21 alin. (4) lit.f) �i ale art.145, art.146 �i art.155 
alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

- a înregistrat contravaloarea facturilor emise de S.C. Z S.R.L. Ia�i 
reprezentând “prest�ri servicii în construc�ii”, pe cheltuieli, în cont 628 ”Alte 
cheltuieli cu serviciile executate de ter�i”, în sum� de s lei �i a dedus TVA 
aferent�, înc�lcând prevederile art.21 alin. (4) lit.f) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

- a înregistrat contravaloarea facturilor emise de S.C. V S.R.L. Ia�i 
reprezentând “proiectare construc�ie”, pe cheltuieli, în cont 628 ”Alte cheltuieli 
cu serviciile executate de ter�i”, în sum� de s lei �i a dedus TVA aferent�, 
înc�lcând prevederile art.21 alin. (4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

- a declarat la organul fiscal impozitul pe profit mai pu�in cu suma de 
s  lei. 

- a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iei de 
echipamente electronice de la S.C. Y S.R.L. Ia�i �i diverse materiale 
înregistrate în contul 231 “Investi�ii în curs”de la S.C. Y S.R.L. Ia�i, �i de la 
S.C. Z S.R.L. Ia�i , cu înc�lcarea prevederilor art.145 �i art.146 din Legra 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� S.C. Y 
S.R.L. Ia�i este declarat� contribuabil inactiv conform eviden�elor DGFP Ia�i 
�i, conform prevederilor art. 21 alin.(4) lit r) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cheltuielile înregistrate 
în baza documentelor emise de c�tre aceast� societate nu sunt deductibile 
fiscal la calculul impozitului pe profit, iar taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate 
fi dedus�.  
          Ca urmare, au considerat cheltuielile men�ionate mai sus ca fiind 
nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe profit, iar 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestora, precum �i achizi�iei de 
materiale, nu au acordat dreptul de deducere, astfel c�, prin Decizia de 
impunere nr…. privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr…., 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit urm�toarele diferen�e de plat�: 

 -  s lei - impozit pe profit; 
        -  s lei - taxa pe valoarea ad�ugat�,  

iar în conformitate cu prevederile art.119 �i ale art. 120 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 



 6

modific�rile �i complet�rile ulterioare, au stabilit accesoriile aferente, 
respectiv: 

- s lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
                     profit; 

       - s lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea  
                             ad�ugat�. 
       
               III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i prevederile actelor normative în vigoare se re�in urm�toarele: 
              Perioada supus� inspec�iei fiscale: 01.01.2007 – 31.12.2009. 
      III.1.1. Referitor la diferen�a de impozit pe profit în sum� de s 
lei, cauza supus� solu�ion�rii const� în a ne pronun�a dac�, legal, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit aceast� obliga�ie de plat� 
considerând nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul 
impozitului pe profit cheltuielile înregistrate în baza facturilor emise de 
S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.C. Z S.R.L. Ia�i �i de S.C. V S.R.L. Ia�i, în condi�iile 
în care societatea sus�ine faptul c� acestea au fost efectuate pentru 
desf��urarea activit��ii sale. 
          În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� S.C. ”X” 
S.R.L. IA�I a înregistrat în perioada 01.01.2007 – 31.12.2009, pe cheltuieli 
de exploatare în contul 628 ”Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter�i” 
urm�toarele sume: 

- s lei reprezentând “proiectare construc�ii” aferent� facturii nr…. 
emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i înregistrat� în anul 2007; 

- s lei reprezentând “proiectare construc�ii” aferent� facturilor emise 
de S.C. Y S.R.L. Ia�i înregistrat� în anul 2008; 

- 68.531 lei reprezentând “proiectare construc�ii” aferent� facturilor 
emise de S.C.Y S.R.L. Ia�i înregistrate în anul 2009, cheltuieli pentru care 
societatea verificat� nu a prezentat documente justificative, respectiv: 
contract de prest�ri servicii, devize �i situa�ii de lucr�ri �i nici proiectul în sine. 

- s lei reprezentând “prest�ri servicii în construc�ii” în baza facturilor 
emise de S.C. Z S.R.L. Ia�i în anul 2009, cheltuieli pentru care societatea 
verificat� nu a prezentat documente justificative, respectiv: contract de 
prest�ri servicii, devize �i situa�ii de lucr�ri; 

- s lei rerezentând “prest�ri servicii în construc�ii” în baza facturilor 
emise de S.C. V S.R.L. Ia�i în anul 2009, cheltuieli pentru care societatea 
verificat� nu a prezentat documente justificative, respectiv: contract de 
prest�ri servicii, devize �i situa�ii de lucr�ri. 

Au mai constatat faptul c�, tot pe cheltuieli de exploatare, în contul 
603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” �i în 
contul 604 “ Cheltuieli privind materialele nestocate”, societatea a înregistrat 
în anul 2007 suma total� de s lei reprezentând contravaloarea obiectelor de 
inventar �i a altor cheltuieli materiale achizi�ionate în baza borderourilor de 
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achizi�ie de la persoane fizice, cheltuieli pe care organele de inspec�ie fiscal� 
au considerat c� nu particip� la realizarea de venituri impozabile. 
         Considerând nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul 
impozitului pe profit cheltuielile men�ionate mai sus aferente perioadei 
supuse verific�rii 01.01.2007 – 31.12.2009, prin Decizia de impunere nr. … 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� s-
a stabilit ca obliga�ie de plat� în sarcina societ��ii diferen�a de impozit pe 
profit în sum� de s lei.  
         S.C. ”X” S.R.L. IA�I consider� c� sunt deductibile din punct de 
vedere fiscal la calculul profitului impozabil cheltuielile înregistrate în baza 
facturilor emise de c�tre S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.C. Y S.R.L. Ia�i �i de S.C. V 
S.R.L. Ia�i,  precum �i cele având la baz� borderourile de achizi�ie de la 
persoane fizice, motivând faptul c� acestea au fost destinate realiz�rii 
investi�iilor, respectiv construc�ii, amenaj�ri spa�ii, în vederea ob�inerii de 
venituri. 

În drept, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
               “Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la 
care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului 
impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.” 

 Art. 21 alin.  (1) �i alin.(4) din acela�i act normativ stipuleaz�: 
 „(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 

cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în 
vigoare. 

 […] 
 (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;[…] 

          m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, 
asisten�� sau alte prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot 
justifica necesitatea prest�rii acestora în scopul activit��ilor 
desf��urate �i pentru care nu sunt încheiate contracte; […]”, 
coroborate cu prevederile pct. 48, ale art. 21 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
              „Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se 
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 
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         - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în 
baza unui contract încheiat între p�r�i sau în baza oric�rei forme 
contractuale prev�zute de lege; justificarea prest�rii efective a 
serviciilor se efectueaz� prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de 
recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice alte 
materiale corespunz�toare; 

         - contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate.” 
 
              Având în vedere dispozi�iile legale, redate mai sus, se re�ine faptul 
c� pentru a fi încadrate ca fiind deductibile la calculul impozitului pe profit, 
cheltuielile trebuie s� fie aferente veniturilor realizate. 
              Fa�� de cadrul legal men�ionat, se re�ine faptul c�, pentru justificarea 
deducerii cheltuielilor cu prest�rile de servicii înregistrate în contul 628 ”Alte 
cheltuieli cu serviciile executate de ter�i”, S.C. ”X” S.R.L. IA�I trebuia s� 
probeze c� aceste servicii au fost efectiv prestate în baza unui contract 
încheiat între p�r�i �i s� dovedeasc� prin situa�ii de lucr�ri, procese verbale 
de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, dup� caz, c� serviciile 
facturate, în baza c�rora �i-a exercitat dreptul de deducere al cheltuielilor, 
sunt în concordan�� cu obliga�iile prev�zute în contract. 
       Din documentele existente la dosarul cauzei:  
               a) Se re�ine faptul c� .C. ”X” S.R.L. IA�I a înregistrat în eviden�a 
contabil� cheltuieli în baza facturilor emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i, în sum� de 
s în anul 2007, în sum� de s lei în anul 2008 �i în sum� de s lei în anul 
2009, facturi reprezentând „proiect amenajare spa�iu comercial”, nu 
“proiectare construc�ii” a�a cum men�ioneaz� organele de inspec�ie fiscal� în 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr…., f�r� s� existe îns� un contract încheiat 
între cele dou� societ��i �i pentru care societatea contestatoare nu a dovedit 
faptul c� serviciile i-au fost efectiv prestate. Aceasta sus�ine faptul c� nu a 
fost necesar s� se încheie un contract pentru executarea proiectelor, iar 
proiectele întocmite de aceast furnizor au fost folosite de c�tre executantul 
lucr�rilor doar ca s� se orienteze unde s� amplaseze u�ile, ferestrele, pere�ii, 
mobilierul, etc. 

Totodat� se re�ine faptul c�, potrivit Certificatului constatator nr…. 
emis de Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Ia�i, prin 
Sentin�a nr….2009 emis� de Tribunalul Ia�i s-a dispus dizolvarea S.C. Y 
S.R.L. IA�I începând cu data de 18.06.2009 pentru nedepunerea situa�iilor 
financiare conform legii, iar conform informa�iilor furnizate de site-ul Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�, aceast� societate este declarat� 
contribuabil inactiv din data de 11.06.2009, ca urmare a neîndeplinirii 
obliga�iilor declarative.   

În aceast� situa�ie, în conformitate cu prevederile art.21 alin.(4) lit.r) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  

„(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:  
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[…] 
              r) cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil�, care au la baz� 
un document emis de un contribuabil inactiv al c�rui certificat de 
înregistrare fiscal� a fost supendat în baza ordinului pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�. 

[…]”. 
Astfel, cheltuielile înregistrate de societatea contestatoare în baza 

facturilor emise de S.C. Y S.R.L. IA�I dup� data de 11.06.2009 nu sunt 
deductibile la calculul impozitului pe profit aferent anului 2009, fapt 
recunoscut, de altfel, �i de c�tre societatea contestatoare care solicit� s� fie 
luate în considerare facturile emise de aceast� societate pân� la data 
dizolv�rii. 

Ca urmare, nefiind îndeplinite condi�iile legale privind deductibilitatea 
cheltuielilor, rezult� c� legal organele de inspec�ie fiscal� au considerat 
nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe profit  
sumele înregistrate pe cheltuieli de exploatare în sum� de s lei în anul 2007, 
în sum� de s lei în anul 2008 �i în sum� de s lei în anul 2009, în baza 
facturilor emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i . 

 
b) Referitor la cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil� de c�tre 

S.C. ”X” S.R.L. IA�I în baza facturilor emise în anul 2009 de S.C. Z S.R.L. 
Ia�i, în sum� de s lei, care a�a cum s-a men�ionat în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr…., reprezint� „prest�ri servicii în construc�ii”, iar societatea 
contestatoare, sus�ine faptul c� facturile respective, în propor�ie de 90% sunt 
facturi cu mobilier, gresie, faian��, tabl�, sobe, piatr�, etc., astfel c� nu 
trebuia s� se întocmesc� devize �i situa�ii de lucr�ri, se re�ine faptul c� 
societatea a depus în copie la dosarul cauzei facturile emise de S.C. Z S.R.L. 
Ia�i, potrivit c�rora s-au livrat atât bunuri (grinzi r��inoase, c�r�mid�, jgheab 
�i sistem de prindere burlane, faian��, tabl� groas�, var, ciment, piatr�, sort, 
sobe, canapele, fotolii), cât �i servicii, respectiv „beton (manopera) efectuat 
în 2008”, cu facturile nr.450 - nr.456 din septembrie 2009, precum �i pentru 
„zid�rie efectuat în 2008”, facturile nr…. din noiembrie 2009 �i nr… - nr….din 
decembrie 2009, pentru care nu exist� un contract încheiat între cele dou� 
societ��i. 

De asemenea, la denumirea produselor sau serviciilor, pe facturile 
reprezentând servicii s-a men�ionat „beton (manoper�) efectuat în 2008”, 
respectiv „zid�rie efectuat în 2008”, având ca unitate de m�sur� - metru cub, 
iar la acestea nu sunt anexate documente din care s� rezulte prestarea 
efectiv� a serviciilor, care este obiectul livr�rilor din aceste facturi (în cazul 
manoperei aceste facturi ar fi trebuit s� con�in� nr. de ore lucrate, tariful/or�, 
etc).  

Astfel c�, nefiind îndeplinite condi�iile stipulate în lege cu privire la 
deductibilitatea cheltuielilor, rezult� c�, legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe 
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profit suma total� de s lei înregistrat� pe cheltuieli de exploatare în anul 2009 
în baza facturilor emise de S.C. Z S.R.L. Ia�i. 

c) Referitor la cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil� în anul 
2009 de c�tre S.C. ”X” S.R.L. IA�I în baza facturilor emise de S.C. V S.R.L. 
Ia�i, în sum� de slei , care a�a cum s-a men�ionat în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr…., reprezint� „prest�ri servicii în construc�ii”, respectiv „beton 
turnat în curte” la punctul de lucru din L a�a cum sus�ine societatea 
contestatoare, se re�ine faptul c� nu exist� un contract încheiat între cele 
dou� societ��i. 

Societatea contestatoare sus�ine c� suma de s lei este aferent� unui 
num�r de 7 facturi (nr…. din luna septembrie 2009), anexate în copie la 
dosarul cauzei. La denumirea produsului, pe facturile respective s-a 
men�ionat „beton (manoper�) efectuat în 2008”, având ca unitate de m�sur� - 
metru cub, iar la acestea nu sunt anexate documente din care s� rezulte 
prestarea efectiv�, care este obiectul livr�rilor din aceste facturi (în cazul 
manoperei ar fi trebuit s� de men�ioneze pe facturile respective nr. de ore 
lucrate, tariful/or�, etc).  

Ca urmare, nefiind îndeplinite condi�iile stipulate în lege cu privire la 
deductibilitatea cheltuielilor, rezult� c�, legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
considerat nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe 
profit  suma total� de s lei înregistrat� pe cheltuieli de exploatare în anul 
2009 în baza facturilor emise de S.C. Z S.R.L. Ia�i . 
      Se mai re�ine faptul c�, a�a cum s-a ar�tat mai sus, facturile emise 
de c�tre cele trei societ��i nu con�in denumirea serviciilor, ci men�iunea 
“proiect amenajare spa�iu comercial” �i respectiv men�iunea “beton 
(manoper�) efectuat în 2008”, „zid�rie efectuat în 2008”, contrar prevederilor 
art.155 alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, respectiv:                   
              “Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 
               […] 
              e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate;[…]” 
      În concluzie, din cele ar�tate mai sus, se re�ine faptul c� societatea 
contestatoare nu de�ine documente din care s� rezulte c� serviciile facturate 
au fost efectiv prestate în baza unui contract încheiat cu fiecare din cele trei 
societ��i, înregistrând cheltuielile doar în baza facturilor emise de c�tre 
respectivele societ��i. 
      Referitor la precizarea societ��ii contestatoare f�cut� prin adresa 
f�r� num�r înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 
Ia�i sub nr. dg/… potrivit c�reia cheltuielile înregistrate în eviden�a contabil� 
în baza facturilor emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.C. Z S.R.L. Ia�i �i de S.C. V 
S.R.L. Ia�i sunt în valoare total� de s lei �i c� acestea, o parte reprezentând 
gresie, tabl� sub�ire, burlane, tabl� groas� ondulat�, ciment, var, material 
lemons nefolosit, computere, Xerox, etc., se reg�sesc ca atare, iar o parte 
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din bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt incluse în construc�iile efectuate la 
Lunca Cet��uii, se re�in urm�toarele: 

Societatea contestatoare a depus în sus�inere o expertiz� tehnic� 
de verificare a efectu�rii lucr�rilor �i a rezisten�ei acesteia denumit� “Intrare 
în legalitate spa�iu de depozitare, spa�iu pentru parcarea ma�inilor �i spa�iu 
pentru locuit” amplasat în satul L, comuna …, jude�ul Ia�i, apar�inând S.C. X 
S.R.L. IA�I, precum �i Devizul general estimativ privind valoarea execu�iei 
lucr�rilor de construite a corpurilor de cl�dire, potrivit c�ruia valoarea 
construc�iilor este de s lei, subliniind faptul c� aceast� valoare este mai mare 
decât valoarea facturilor emise de c�tre cele trei societ��i. 

Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei motiva�ia 
societ��ii contestatoare potrivit c�reia bunurile �i serviciile achizi�ionate de la 
cele trei societ��i au fost utilizate pentru realizarea investi�iei efectuate la L, 
deoarece Expertiza tehnic� depus� la dosarul cauzei atest� existen�a 
obiectivului de investi�ii, dar aspectul supus solu�ion�rii nu se refer� la faptul 
dac� construc�ia exist� ca atare, ci la deductibilitatea cheltuielilor înregistrate 
de societatea contestatoare în baza unor documente care reprezint� servicii 
achizi�ionate, f�r� s� depun� în sus�inere documente, conform prevederilor 
legale redate mai sus, care dovedesc realitatea realiz�rii opera�iunilor 
înscrise în facturile emise de c�tre societ��ile respective, a�a cum s-a re�inut 
în prezenta decizie. 

     d) Referitor la cheltuielile de exploatare, înregistrate de societatea 
verificat� în contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar” �i în contul 604 “ Cheltuieli privind materialele nestocate”, în sum� 
total� de s lei reprezentând obiecte de inventar �i alte cheltuieli materiale 
achizi�ionate în baza borderourilor de achizi�ii de la persoane fizice, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat c� aceste bunuri nu particip� la realizarea 
de venituri impozabile. 

     Societatea sus�ine c� aceste bunuri au fost achizi�ionate în baza 
borderourilor de achizi�ii din 02.06.2007 �i 10.06.2007 �i reprezint� 2 buc. 
„glasvand din aluminiu �i termopan …”, utilizate pentru spa�iul situat în b-dul 
D  nr.  unde se afl� un magazin de haine second hand �i un magazin de 
m�run�i�uri, precum �i sediul farmaciei I. 

     Se re�ine faptul c� aceste bunuri au fost achizi�ionate de la 
persoana fizic�, y, în calitate de produc�tor, care este �i administratorul 
societ��ii verificate �i au valoarea total� de s lei, f�r� a se include alte 
cheltuieli materiale. Deoarece persoana fizic� nu face dovada c� este 
produc�tor al acestor bunuri, iar valoarea lor difer� de suma înregistrat� pe 
cheltuieli constatat� de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, rezult� c� 
argumentele aduse de c�tre societatea contestatoare nu pot înl�tura 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, astfel c�, legal, acestea au 
considerat nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe 
profit aferent anului 2007 cheltuielile în sum� total� de s lei. 

e) În ceea prive�te solicitarea societ��ii de a se recalcula impozitul 
pe profit aferent anului 2009 urmarea accept�rii deductibilit��ii cheltuielilor 
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privind consumul de motorin� din luna august �i din luna septembrie 2009 
pentru deplasarea mijloacelor proprii de transport �i pentru sp�latul diverselor 
utilaje - tractoare, buldozer, remorci, sem�n�toare, etc. -, se re�ine faptul c� 
societatea motiveaz� c� s-a omis s� se înregistreze în eviden�a contabil� 
documentele privind achizi�ia �i consumul de motorin�. 

Se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� în Referatul 
nr. …faptul c� aceste documente nu erau înregistrate în eviden�a contabil� �i 
c� societatea contestatoare nu le-a prezentat în timpul efectu�rii inspec�iei 
fiscale. 

Ori, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Legea contabilit��ii 
nr.82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care sta la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ.“ 

Organul de solu�ionare competent re�ine faptul c� societatea 
contestatoare a depus la dosarul cauzei bonuri fiscale pentru achizi�ia de 
motorin� din luna august �i septembrie 2009, iar pentru a justifica consumul 
de motorin� a depus foi de parcurs.  

Foile de parcurs nu cuprind justificare privind deplasarea efectuat�, 
nu este men�ionat pe acestea: mijlocul de transport pentru care s-au întocmit, 
conduc�torul auto �i nu poart� nici o semn�tur�. 

 Ca urmare, nu poate fi solu�ionat� favorabil solicitarea societ��ii de 
a se recalcula profitul impozabil aferent anului 2009, deoarece prin 
documentele prezentate nu face dovada c� motorina a fost achizi�ionat� în 
scopul realiz�rii veniturilor, astfel c� nu rezult� o alt� situa�ie de fapt care s� 
aib� influen�� asupra calculului impozitului pe profit datorat pentru perioada 
supus� verific�rii decât cea constatat� de c�tre organele de inspec�ie fiscal�.  
           În concluzie, potrivit celor re�inute mai sus rezult� c�, legal, 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat nedeductibile la calculul 
impozitului pe profit cheltuielile înregistrate de societatea contestatoare în 
eviden�a contabil� în sum� de: 

     -  s lei în anul 2007,  
-  s lei în anul 2008, 

                   -  s lei în anul 2009,  
stabilind astfel diferen�a de impozit pe profit în sum� total� de s lei, urmând a 
se respinge contesta�ia societ��ii privind aceast� sum�, ca neîntemeiat�.  

     III.1.2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de s lei, cauza 
supus� solu�ion�rii const� în a ne pronun�a dac�, legal, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit aceste obliga�ii de plat� în sarcina S.C. ”X” 
S.R.L. IA�I în condi�iile în care prin contesta�ia formulat� societatea nu 
aduce nicio motiva�ie în sus�inere.  

 
     În fapt, prin Decizia de impunere nr. … privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� în baza Raportului 
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de inspec�ie fiscal� nr. …, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a 
de impozit  pe profit în sum� total� de s lei reprezentând impozitul pe profit 
calculat �i înregistrat de societate dar nedeclarat de aceasta la organul fiscal, 
din care: 

     - s lei aferent anului 2007;  
     - s lei aferent anului 2008;  
     - s lei aferent anului 2009.         
    S.C. ”X” S.R.L. IA�I, contest� în totalitate obliga�ia de plat� stabilit� 

prin actul administrativ fiscal atacat, dar nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei �i pentru impozitul pe profit în sum� de s lei, 
de�i prin adresa  nr.DG …, comunicat� societ��ii cu confirmare de primire în 
data de 29.12.2011, organul de solu�ionare competent a solicitat acesteia s� 
precizeze motivele de fapt �i de drept �i dovezile pe care se întemeiaz� 
contesta�ia pentru fiecare sum� contestat�.  

În drept,  în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 206 alin. (1) lit. c) 
�i lit.d) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se 
precizeaz�:  

“Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
 [...]  
c) motivele de fapt �i de drept;  

              d) dovezile pe care se întemeiaz�; [...]", 
coroborate cu cele ale pct. 11.1. din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr.2.137 din 25.05.2011, care stipuleaz� urmatoarele:  
             “12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca:  
              […] 
              b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii; […]”.  
              Din dispozi�iile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în contesta�ie 
societatea trebuia s� men�ioneze atât motivele de fapt cât �i de drept, 
precum �i dovezile pe care se întemeiaz� acestea, organul de solu�ionare 
competent neputându-se substitui societ��ii contestatoare cu privire la 
motivele pentru care în�elege s� conteste aceste sume, a�a cum rezult� din 
prevederile pct. 2.5. din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 2.137 din 25.05.2011, care stipuleaz� urmatoarele:  

    “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 precizate mai sus precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond în sus�inerea contesta�iei care 
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s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, prin care 
s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, se va 
respinge contesta�ia formulat� de S.C. ”X” S.R.L. IA�I ca nemotivat� pentru 
acest cap�t de cerere reprezentând impozitul pe profit în sum� de s lei.  
             III.1.3. Referitor la major�rile de întârziere în sum� total� de s lei 
aferente diferen�ei de impozit pe profit în sum� total� de s lei, se re�ine faptul 
c� stabilirea de major�ri de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport 
cu debitul. 
             Având în vedere faptul c� pentru suma contestat� de s lei 
reprezentând impozitul pe profit s-a respins contesta�ia, precum �i faptul c� 
societatea nu contest� modul de calcul al accesoriilor aferente acestui debit, 
potrivit principiului de drept ”accesoriul urmeaz� principalul”, urmeaz� a 
se respinge contesta�ia �i pentru major�rile de întârziere în sum� total� de s  
lei, din care: 

- ca neîntemeiat�, pentru major�rile de întârziere în sum� de s lei 
aferente diferen�ei de impozit pe profit în sum� de slei; 
      - ca nemotivat�, pentru major�rile de întârziere în sum� de s lei 
aferente impozitului pe profit nedeclarat în sum� de s lei. 
             III.2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de s lei �i la 
major�rile de întârziere aferente în sum� de s lei, cauza supus� 
solu�ion�rii const� în a ne pronun�a dac�, legal, organele de inspec�ie 
fiscal� nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
pentru aceast� sum� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate în 
baza facturilor emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.CZ S.R.L. Ia�i �i de S.C. V 
S.R.L. Ia�i, în condi�iile în care societatea contestatoare sus�ine faptul 
c� acestea au fost destinate realiz�rii de investi�ii, f�r� îns� a face 
dovada utiliz�rii lor în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� S.C. ”X” S.R.L. 
IA�I a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de s lei, aferent� 
bunurilor �i serviciilor achizi�ionate de la S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.C. Z S.R.L. Ia�i 
�i de la S.C. V S.R.L. Ia�i. 

 Deoarece societatea contestatoare nu a prezentat documente 
justificative privind intrarea în gestiune a bunurilor achizi�ionate în baza 
acestor facturi, nu a încheiat contracte pentru prest�rile de servicii cu 
respectivele societ��i �i nu de�ine documente cu care s� justifice prestarea 
efectiv� a serviciilor �i a modului de utilizare a bunurilor (grinzi r��inoase, 
c�r�mid�, jgheab �i sistem de prindere burlane, faian��, tabl� groas�, var, 
ciment, piatr�, sort, sobe, canapele, fotolii), nu a acordat dreptul de deducere 
pentru aceast� sum�, stabilit� a�a cum rezult� din Anexa nr.1 la Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr…. „Situa�ia calcul�rii diferen�elor TVA �i a major�rilor 
aferente”, însu�it� de c�tre administratorul societ��ii prin semnarea acesteia. 

Societatea contestatoare, prin adresa f�r� num�r înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. dg/… din 
16.01.2012 precizez� c� facturile emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.C. Z S.R.L. 
Ia�i �i de S.C. V S.R.L. Ia�i, o parte reprezint� bunuri: gresie, tabl� sub�ire, 
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burlane, tabl� groas� ondulat�, ciment, var, material lemons nefolosit, 
computere, Xerox, etc., care se reg�sesc ca atare, iar o parte din bunurile �i 
serviciile achizi�ionate sunt incluse în construc�iile efectuate la Lunca 
Cet��uii. 

În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art.145 �i art.146 
alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care dispun: 
              „ART. 145 
              (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii 
taxei. 
              (2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa 
aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul 
urm�toarelor opera�iuni: 

 a) opera�iuni taxabile; […] 
 ART. 146 
 (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 

impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au 

fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� 
s� îi fie prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� 
de�in� o factur� emis� în conformitate cu prevederile art. 155 alin.(5);”,  
precum �i prevederile art. 56 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, unde se precizez�: 

   "Prezentarea de înscrisuri 
   (1) În vederea stabilirii st�rii de fapt fiscale, contribuabilul are 

obliga�ia s� pun� la dispozi�ie organului fiscal registre, eviden�e, 
documente de afaceri �i orice alte înscrisuri. În acela�i scop, organul 
fiscal are dreptul s� solicite înscrisuri �i altor persoane cu care 
contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice.” 

   Astfel, potrivit dispozi�iilor legale precizate, persoanele impozabile 
î�i pot exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugat� aferent� 
achizitiilor, numai dac� achizi�iile îndeplinesc mai multe condi�ii cumulative, �i 
anume: achizi�iile au avut loc în mod efectiv, au legatur� cu activitatea 
economic� a persoanei achizitoare �i sunt destinate utiliz�rii în folosul 
propriilor opera�iuni taxabile, având la baza facturi care con�in obligatoriu 
toate informa�iile prev�zute de legea fiscal�. 

  În lumina acestor considerente �i în continuarea lor, exercitarea 
dreptului de deducere a TVA de c�tre persoanele impozabile nu trebuie 
confundat� cu justificarea exercit�rii acestui drept în cadrul controalelor 
fiscale ulterioare, organele fiscale având dreptul de a solicita persoanelor 
impozabile dovezi obiective care s� demonstreze c� serviciile au fost efectiv 
prestate �i c� sunt destinate utiliz�rii în folosul propriilor opera�iuni impozabile 
care-i dau dreptul la deducere, deductibilitatea TVA fiind condi�ionat� de 
îndeplinirea cumulativ� atât a condi�iilor de fond, cât �i a celor de form�. 
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a) În spe��, S.C. ”X” S.R.L. IA�I a dedus taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de slei, aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate 
de la S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.C. Z S.R.L. Ia�i �i de la S.C. V S.R.L. Ia�i, 
sus�inând faptul c� bunurile �i serviciile livrate de cele trei societ��i se 
reg�sesc în obiectivul de investi�ii situat în L, comuna .., jude�ul Ia�i. 

Societatea contestatoare nu face dovada c� bunurile �i serviciile 
facturate au fost efectiv livrate �i c� au fost folosite în realizarea propriilor 
opera�iuni taxabile (nota de intrare în gestiune, dovada eliberarii din gestiune 
c�tre un anumit obiectiv de construc�ii, contractul de execu�ie a lucr�rilor 
încheiat cu prestatorul, situa�ia de lucr�ri din care rezult� acceptarea 
lucr�rilor de c�tre beneficiar, etc.). 

   Dimpotriv�, din Raportul de inspec�ie fiscal� nr…. rezult� ca 
societatea a achizi�ionat materii prime �i materiale de construc�ie, f�r� s� 
fac� dovada intr�rii în gestiune �i folosirii acestora în scopul opera�iunilor 
taxabile. 

      De asemenea, se re�ine faptul c� societatea nu de�ine autoriza�ie 
de construire pentru imobilul situat în Lunca Cet��uii, comuna Ciurea, jude�ul 
Ia�i, iar Certificatul de Urbanism nr…. potrivit c�ruia societatea inten�ioneaz� 
construirea unei platforme betonate pentru parcarea ma�inilor, a unui spa�iu 
de depozitare �i spa�ii de locuit, a fost eliberat de Prim�ria comunei C în data 
de 11.09.2008, ori S.C. Y S.R.L. Ia�i a livrat bunuri �i servicii începând din 
anul 2007. 

      Totodat� se re�ine faptul c� societatea contestatoare nu a depus 
documente doveditoare din care s� rezulte c� a declarat imobilul situat în L, 
comuna C, jude�ul Ia�i ca punct de lucru pe perioada supus� verific�rii, în 
condi�iile în care cheltuielile �i taxa pe valoarea ad�ugat� în cauz� sunt 
aferente acestui spa�iu, a�a cum sus�ine societatea contestatoare, precum �i 
faptul c�, a�a cum sus�ine societatea în contesta�ie, bunurile �i serviciile au 
fost achizi�ionate în vederea amenaj�rii spa�iilor pe care le de�ine, în care î�i 
desf��oar� activitatea proprie „… sau au fost închiriate altor societ��i.  
                 La Lunca Cet��uii … s-au construit câteva mii de m2 hale �i birouri 
care au fost închiriate la diferite depozite a diferitelor societ��i …” 

     Ori, în aceast� situa�ie sunt aplicabile prevederile art. 141, alin.(2), 
lit.e) �i alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�:  

       „ART. 141  
      Scutiri pentru opera�iuni din interiorul ��rii[...]  
      (2) Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de tax�:  
      [...] 
      e) arendarea, concesionarea, închirierea �i leasingul de bunuri 

imobile, cu urm�toarele excep�ii:  
       […] 
       2. închirierea de spa�ii sau loca�ii pentru parcarea autovehiculelor;  
       [...]  
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       (3) Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea 
opera�iunilor prev�zute la alin. (2) lit. e) �i f), în condi�iile stabilite prin 
norme.”  

        Aceste prevederi legale se coroboreaz� cu prevederile pct.38 
alin.(1), alin.(3), alin.(5), alin.(6), ale art.141, din Normele de aplicare a Legii 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�:  

        „38. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal �i f�r� s� 
contravin� prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoan� impozabil� 
poate opta pentru taxarea oric�reia din opera�iunile scutite de tax� prev�zute 
la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce prive�te un bun imobil 
sau o parte a acestuia, construit, achizi�ionat, transformat sau modernizat la 
sau dup� data ader�rii, în condi�iile prev�zute la alin. (2) - (9).  

       [...]  
       (3) Op�iunea prev�zut� la alin. (1) se va notifica organelor fiscale 

competente pe formularul prezentat în anexa 1 la prezentele norme 
metodologice �i se va exercita de la data depunerii notific�rii sau de la o alt� 
dat� ulterioar� înscris� în notificare. În situa�ia în care op�iunea se exercit� 
numai pentru o parte din bunul imobil, aceast� parte din bunul imobil care se 
inten�ioneaz� a fi utilizat pentru opera�iuni taxabile, exprimat� în procente, se 
va comunica în notificarea transmis� organului fiscal.[...]  

        (5) Persoana impozabil� care a optat pentru regimul de taxare în 
condi�iile alin. (1) poate aplica regimul de scutire de tax� prev�zut la art. 141 
alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, de la data înscris� în notificarea prev�zut� la 
alin. (7).” 

         Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine 
faptul c� închirierea este o opera�iune scutit� de taxa pe valoarea ad�ugat� 
f�r� drept de deducere, iar în cazul în care se opteaz� pentru taxarea acestei 
opera�iuni, persoanele impozabile, respectiv prestatorii trebuie s� depun� o 
notificare în acest sens la organul fiscal teritorial, iar taxarea opera�iunii se 
aplic� de la data depunerii notific�rii sau de la o dat� ulterioar� înscris� în 
notificare.  

         Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine faptul c� 
societatea contestatoare nu a prezentat nici în timpul inspec�iei fiscale �i nici 
nu a depus la dosarul cauzei notificarea privind op�iunea de taxare a 
opera�iunilor de închiriere a imobilului situat în Lunca Cet��uii, îns� la dosarul 
fiscal al contribuabilului se afl� „Notificare privind op�iunea de taxare a 
opera�iunilor prev�zute la art.141 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal” depus� de 
S.C. ”X” S.R.L. IA�I, înregistrat� la Administra�ia finan�elor Publice a 
Municipiului Ia�i sub nr.... din 19.02.2010 potrivit c�reia societatea opteaz� 
pentru taxarea opera�iunii de închiriere a spa�iului în suprafa�� de s mp situat 
în L, comuna C, jude�ul Ia�i, din suprafa�a total� de s mp de�inut� de 
societate, începând cu o dat� anerioar�, din data de 08.07.2005.  

         Având în vedere faptul c� societatea contestatoare sus�ine c� 
bunurile �i serviciile achizi�ionate de la cele trei societ��i au fost destinate 
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construirii �i amenaj�rii imobilului situat în L, care a fost închiriat la diverse 
societ��i, deci s-au realizat opera�iuni scutite de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
rezult� c�, în aceast� situa�ie nu este îndeplinit� nici condi�ia impus� pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� referitoare la 
destina�ia bunurilor �i serviciilor achizi�ionate pentru realizarea de opera�iuni 
taxabile. 
  Ca urmare, deoarece societatea nu a dovedit c� sunt îndeplinite 
condi�iile cumulative impuse de lege pentru exercitarea dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, respectiv c� achizi�iile efectuate sunt 
reale �i c� bunurile �i serviciile achizi�ionate au fost destinate opera�iunilor 
sale taxabile, rezult� c� legal, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de s lei 
aferent� facturilor emise de S.C. Y S.R.L. Ia�i, S.C. Z S.R.L. Ia�i �i de S.C. V 
S.R.L. Ia�i, a c�ror valoare este consemnat� în Anexa nr.1 la Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr.…, urmând a se respinge contesta�ia pentru aceast� 
sum�, ca neîntemeiat�. 

   b) Referitor la solicitarea societ��ii de a se admite deducerea 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� motorinei achizi�ionat� �i consumat� în 
luna august �i în luna septembrie 2009 în baza bonurilor fiscale pe care a 
omis s� le înregistreze în eviden�a contabil�, se re�ine faptul c�, bonurile 
fiscale depuse de societate pentru justificarea exercit�rii dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� înscris� în acestea, nu con�in 
men�iuni privind mijlocul de transport, contrar prevederilor pct. 46 alin. (2) din 
din Normele de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care precizeaz�:  

        “Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i, deducerea taxei 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�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea 
cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a autovehiculului. 
Prevederile acestui alineat se completeaz� cu cele ale pct. 45^1.” 

        Totodat�,  a�a cum s-a ar�tat la pct. III.1.1. d), societatea nu a 
f�cut dovada c� achizi�ia de motorin� a fost destinat� realiz�rii opera�iunilor 
sale taxabile, astfel c�, potrivit prevederilor legale redate mai sus, taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� nu poate fi dedus�. 

         Mai mult, potrivit prevederilor art. 145^1 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  

               “Limit�ri speciale ale dreptului de deducere 
       (1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate 

exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim� 
autorizat� care s� nu dep��easc� 3.500 kg �i care s� nu aib� mai mult 
de 9 scaune de pasageri, incluzând �i scaunul �oferului, nu se deduce 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor acestor vehicule �i nici 



 19

taxa aferent� achizi�iilor de combustibil destinat utiliz�rii pentru 
vehiculele care au acelea�i caracteristici, aflate în proprietatea sau în 
folosin�a persoanei impozabile, cu excep�ia vehiculelor care se înscriu 
în oricare dintre urm�toarele categorii:[…]” 
  Ca urmare, nu se poate da curs solicit�rii societ��ii deoarece 
documentele prezentate nu influen�eaz� situa�ia privind taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� pentru perioada supus� 
inspec�iei fiscale. 
 
          Referitor la major�rile de întârziere în sum� de s lei aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de s lei, stabilite în Anexa nr.1 la 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr…., se re�ine faptul c� stabilirea de major�ri 
de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

         S.C. ”X” S.R.L. IA�I contest� accesoriile aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de s lei motivând faptul c� organele de inspec�ie 
fiscal� nu au �inut cont de faptul c� a avut taxa pe valoarea ad�ugat� de 
recuperat pentru perioada supus� verific�rii 01.01.2007 – 31.12.2009. 
  În drept, pentru calculul major�rilor de întârziere sunt aplicabile 
prevederile art. 119 alin. (1) �i art. 120 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în forma aplicabil� pân� la data de 01.07.2010: 
  "ART.119 
  (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri 
de întârziere."  
        ART.120 
  (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� 
�i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv ." 
iar începând cu data de 01.07.2010, sunt aplicabile prevederile art. 119 alin. 
(1), art. 120 alin. (1)  �i art. 120^1 din acela�i act normativ, astfel: 
           "ART.119 

          (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.120 
           (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. 
        ART. 120^1  Penalit��i de întârziere 
          (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu 
o penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a 
obliga�iilor fiscale principale. 
           (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
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            a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la 
scaden��, nu se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere 
pentru obliga�iile fiscale principale stinse; 
            b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, 
nivelul penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale 
principale stinse; 
           c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale 
r�mase nestinse. 
              (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor.”    
  Fa�� de prevederile legale men�ionate mai sus rezult� c� pentru 
neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale, se datoreaz� major�ri/dobânzi 
�i penalit��i de întârziere de la data scaden�ei pân� la plata efectiv� a 
acestora. 
          În ceea ce prive�te calculul major�rilor de întârziere, a�a cum 
rezult� din Anexa nr.1 la Raportul de inspec�ie fiscal� nr…, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au avut în vedere la calculul accesoriilor pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� datorat� în perioada 01.01.2007–31.12.2009, suma 
rezultat� urmarea diferen�elor de tax� constatate. 

         A�a cum rezult� din fi�a analitic� pe pl�titor din eviden�a 
organului fiscal teritorial, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului Ia�i, precum �i din duplicatul deconturilor privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, spre exemplu: pe luna decembrie 2007, 2008, 2009 
societatea avea de recuperat taxa pe valoarea ad�ugat�. Astfel, la sfâr�itul 
perioadei supuse inspec�iei fiscale, potrivit Decontului privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� depus pentru luna decembrie 2009, înregistrat la 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i sub nr…. din 26.01.2010, 
soldul sumei negative de tax� pe valoarea ad�ugat� este în sum� de s lei. 

         Se re�ine faptul c� organele de inspec�ie fiscal� nu au prezentat 
în Raportul de inspec�ie fiscal� nr…. situa�ia privind taxa pe valoarea 
ad�ugat� înregistrat� de c�tre societatea verificat� sau cea rezultat� 
urmarea diferen�elor de tax� stabilite suplimentar fa�� de eviden�a societ��ii. 

          Astfel, având în vedere faptul c� organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat accesorii pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar 
urmare a neacord�rii dreptului de deducere a taxei, f�r� s� ia în calcul 
situa�ia rezultat� ca urmare a diferen�elor de tax� stabilite �i, având în vedere 
c� pentru perioada supus� verific�rii societatea a depus la organul fiscal 
teritorial, Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Ia�i, deconturi privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� din care rezult� c� societatea are de recuperat 
taxa pe valoarea ad�ugat�, organul de solu�ionare competent nu se poate 
pronun�a cu privire la accesoriile aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de s lei, urmând a se face aplicarea dispozi�iilor art. 216 alin. (3) �i 
(3^1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu 
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prevederile pct. 11.6. din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 2.137/ 2011, respectiv: 

   “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de solu�ionare.”, 
                  „(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ 
fiscal emis vizeaz� strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a pronun�at solu�ia de desfiin�are.”, 
�i ale pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr.1.050/2004, potrivit c�rora, 

         “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o 
alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat.”, 
cu precizarea c� art.185 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, urmarea republic�rii �i modific�rilor �i 
complet�rilor ulterioare a devenit art. 216 alin. (3).  
                  Ca urmare, se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere nr. … 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … pentru suma de s lei 
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, urmând ca 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Ia�i din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i, având în vedere �i dispozi�iile art.218 alin.(3) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare , potrivit c�rora, 

     “În situa�ia atac�rii la instan�a judec�toreasc� de contencios 
administrativ competent� potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus 
desfiin�area, încheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a 
solu�iei de desfiin�are emise în procedura de solu�ionare a contesta�iei 
se face dup� ce hot�rârea judec�toreasc� a r�mas definitiv� �i 
irevocabil�.”, 
s� reanalizeze situa�ia �i s� emit� o nou� decizie în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare �i cu cele re�inute în prezenta decizie. 

     Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza Ordinului 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, Directorul executiv 
al Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i,  
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                                                    DECIDE: 
 

Art.1 Respingerea contesta�iei formulate de S.C. ”X” S.R.L. IA�I, 
ca neîntemeiat�, pentru suma total� de S lei reprezentând:  
             -  s lei - impozit pe profit; 
             -  s lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

                   profit; 
             - slei - taxa pe valoarea ad�ugat�. 

Art.2 Respingerea contesta�iei formulate de S.C. ”X” S.R.L. IA�I, 
ca nemotivat�, pentru suma total� de S lei reprezentând:  
             - s lei - impozit pe profit; 
             - s lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe 

                  profit. 
      Art. 3 Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr. … privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. …, pentru suma de S lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
urmând ca în termen de 30 de zile de la data comunic�rii deciziei, cu 
excep�ia prev�zut� la art.218 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �i �inând cont de termenul de prescrip�ie a dreptului organului 
fiscal de a stabili obliga�ii fiscale prev�zut la art.91 din acela�i act normativ, o 
alt� echip� de control s� reanalizeze situa�ia pentru aceea�i perioad� �i 
aceea�i baz� de impunere, �i s� emit� o nou� decizie, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare �i cu cele re�inute în prezenta decizie. 

     Art. 4 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, spre a fi dus� la îndeplinire. 
     În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a solu�ion�rii 
contesta�iei este definitiv� în sistemul cailor administrative de atac. 
     Împotriva prezentei decizii se poate formula ac�iune în contencios 
administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Ia�i.  
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