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DECIZIA Nr.73 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2006  
 
 
              
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, privind suma de … 
lei, reprezentând: impozit pe profit suplimentar, tax� pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� �i accesoriile aferente, stabilit� prin procesul 
verbal nr…/...2003 de c�tre comisarii G�rzii Financiare Hunedoara. 
         Contesta�ia formulat�  a fost depus� �i înregistrat� la Garda 
Financiar� Hunedoara sub nr…/…2003. 
         
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.4 din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.13/06.02.2001 privind 
solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de 
control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finan�elor 
Publice . 
 
          Prin Decizia nr… din ...2003 emis� de Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, s-a decis suspendarea  
solu�ion�rii cauzei SC X SRL, urmând ca Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara s� se investeasc� cu solu�ionarea pe 
latura civil� a cauzei în func�ie de rezolvarea laturii penale.       
           Prin Ordonan�a Dosar nr…/P/2005 Parchetul de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara, comunic� faptul c� s-a dispus scoaterea de sub 
urm�rire penal� a învinui�ilor  ...  
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL, sus�ine urm�toarele:  
              Referitor la impozitul pe profit 
- determinarea crean�ei bugetare ca obliga�ie, s-a f�cut cu înc�lcarea 
prevederilor OG nr.70/1997 privind controlul fiscal �i Instruc�iunile 
aprobate prin HG nr.886/1999, în sensul c�, actele normative invocate 
ca înc�lcate în actul de control nu au corespondent �i materialitate în 
opera�iunile comerciale, financiare �i fiscale ale societ��ii comerciale, 
astfel prin procesul verbal se re�ine c� în perioada ianuarie 2000 - 
octombrie 2002 a înregistrat în eviden�a contabil� documente ce nu 
îndeplinesc condi�iile prev�zute de art.6 din HG nr.831/1997;       
- a�a cum se men�ioneaz� în actul de control, societatea comercial� a 
înregistrat în eviden�a contabil� intr�ri de m�rfuri �i materiale, înso�ite de 
documente �i formulare tipizate, acestea fiind procurate �i utilizate de 
furnizorii de m�rfuri �i nu de SC X SRL, nefiind înc�lcate prevederile 
art.6 din HG nr.831/1997;  
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- s-au respectat integral prevederile anexei 1A la HG nr.831/1997, în 
sensul c� facturile fiscale au servit ca document pe baza c�ruia s-au 
întocmit instrumentele de decontare a m�rfurilor, document de înc�rcare 
în gestiune �i document justificativ de înregistrare în contabilitate;        
- organele de control nu au re�inut în cuprinsul procesului verbal 
inexisten�a elementelor principale prev�zute de punctul 119 din 
Regulamentul privind aplicarea Legii contabilit��ii nr.82/1991, care s� 
conduc� la concluzia eronat� privind înc�lcarea de c�tre societate a art.6 
alin.2 din Legea contabilit��ii;    
- necompletarea de c�tre furnizorii de m�rfuri �i materiale a tuturor 
datelor cuprinse în facturi, se sanc�ioneaz� contraven�ional potrivit art.39 
din Legea contabilit��ii; 
- situarea în eroare a organelor de control este demonstrat� �i de faptul 
c� în fundamentarea crean�ei privind impozitul pe profit pe perioada 
2000 - 2002, s-au invocat prevederile Legii nr.414/2002, lege cu 
aplicabilitate numai de la 01.07.2002.  
         Concluzionând, agentul economic consider� c� au fost respectate 
integral condi�iile impuse de art.4 alin.1 din OG nr.70/1994 �i Legea 
nr.414/2002 la calcularea impozitului pe profit aferent anilor 2000 - 2002. 
               Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� 
         A�a cum s-a ar�tat la impozitul pe profit, facturile înregistrate în 
eviden�a contabil�, respect� prevederile legale ca model �i con�inut de 
formular, aprobate de art.1 din HG nr.831/1997, iar înregistrarea în 
contabilitate s-a f�cut în condi�iile stipulate de art.6 din Legea 
contabilit��ii.              
         Au fost respectate prevederile OUG nr.17/2000 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, în sensul c�: 
- m�rfurile �i materialele consemnate ca achizi�ionate prin facturile în 
cauz�, au fost destinate realiz�rii de opera�iuni impozabile supuse taxei 
pe valoarea ad�ugat�; 
- suma taxei pe valoarea ad�ugat� dedus�, se justific� prin facturi fiscale 
care respect� prevederile art.1 din HG nr.831/1997, ca model de con�inut 
�i formular; 
- facturile primite de la furnizori, cuprind elementele principale stipulate 
de punctul 119 din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilit��ii.       
         Concluzionând, agentul economic solicit� admiterea ca întemeiat� 
a contesta�iei, având în vedere motiva�iile �i argumentele legale 
prezentate. 
        
      II. Prin procesul verbal nr…/...2003, comisarii G�rzii Financiare 
Hunedoara, au consemnat urm�toarele:  
         Din analiza documentelor de intrare a m�rfurilor înregistrate în 
eviden�a contabil� a societ��ii în perioada ianuarie 2000 - octombrie 
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2002, a rezultat c� un num�r de 38 facturi fiscale în valoare total� de … 
lei, emise de 17 societ��i comerciale, nu îndeplinesc condi�iile de 
documente legale, conform prevederilor din Hot�rârea Guvernului 
nr.831/1997, Legea contabilit��ii �i pct.119 din Regulamentul de aplicare 
a Legii contabilit��ii,  
         Din coresponden�a purtat� cu CN Imprimeria Na�ional�, a rezultat 
faptul c�, cele 38 de facturi fiscale nu corespund sistemului de înseriere 
�i numerotare din eviden�ele Companiei . 
         Agentul economic nu a f�cut nici o investiga�ie �i nu a luat nici o 
m�sur� asiguratorie pentru a ob�ine referin�e despre cele 17 societ��i 
furnizoare de m�rfuri, în sensul c�: 
- nu exist� comand� sau contract între p�r�i prin care s� se identifice 
reprezentan�ii legali ai furnizorului; 
- nu a fost solicitat statutul sau contractul societ��ii, certificatul de 
înregistrare fiscal� sau de pl�titor de TVA; 
- facturile emise nu au completate datele prev�zute de formulare, în 
sensul c� nu au fost completate toate datele privind expeditorul m�rfii, 
elementele de identificare ale delegatului, datele privind mijlocul de 
transport, conturi bancare,… 
         Urmare acestor constat�ri, comisarii G�rzii Financiare Hunedoara 
au exclus din categoria cheltuielilor deductibile din punct de vedere 
fiscal, contravaloarea celor 38 de facturi fiscale, procedând la 
recalcularea obliga�iilor fiscale în ceea ce prive�te impozitul pe profit �i 
taxa pe valoarea ad�ugat� .  
 
          III. Din  analiza  documentelor  anexate  la  dosarul  cauzei  �i 
actele  normative  în  vigoare  pe  perioada  verificat� , se  desprind 
urm�toarele  aspecte :  
        
        SC X SRL este înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului a 
jude�ului Hunedoara sub nr.J20/…/1995, având codul fiscal R… 
        Perioada supus� verific�rii : ianuarie 2000 - octombrie 2002 . 
 
   A) Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, 
major�rile de întârziere �i dobânzile în sum� de … lei �i penalit��ile 
în sum� de … lei. 
         
         Prin procesul verbal nr…/...2003, comisarii G�rzii Financiare sec�ia 
Hunedoara, în urma verific�rii financiar contabile �i în conformitate cu 
prevederile OG nr.3/1992, OUG nr.17/2000, HG nr.1176/1996, HG 
nr.401/2000 �i Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
normele de aplicare, nu poate fi dedus�  taxa pe valoarea ad�ugat� 
înscris� pe documentele de intrare a m�rfurilor, respectiv un num�r de 
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38 facturi fiscale, întrucât nu îndeplinesc condi�iile prev�zute de actele 
normative mai sus men�ionate �i nu îndeplinesc condi�iile de documente 
legale, respectiv nu con�in toate elementele principale prev�zute de 
Regulamentul privind aplicarea Legii contabilit��ii nr.82/1991 în sensul c� 
nu furnizeaz� toate datele privind expeditorul m�rfii, elementele de 
identificare ale delegatului, datele privind mijlocul de transport, conturi 
bancare. 
         De asemenea nu au fost prezentate din partea furnizorilor copii de 
pe certificatele de înregistrare ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
conform prevederilor legale. 
          Garda Financiar� sec�ia Hunedoara în vederea clarific�rii unor 
aspecte privind realitatea �i legalitatea documentelor cu regim special 
respectiv, facturi �i chitan�e înregistrate în eviden�a contabil� a societ��ii 
contestatoare, a solicitat verificarea acestora de c�tre CN Imprimeria 
Na�ional�, O.R.C. a jude�ului Bra�ov, Covasna, Mure�, Bistri�a N�s�ud, 
Prahova Sibiu �i Bucure�ti. 
          Urmare coresponden�ei purtate, s-a comunicat c�, facturile în 
cauz� nu au fost emise prin re�eaua Imprimeriei Na�ionale, sau dac� au 
fost emise, nu au fost ridicate de agen�ii economici în cauz�, iar 14 dintre 
ace�tia nu exist� ca �i comercian�i legali înregistra�i la ORC.   
 
          Conform prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr.3/1992 
Republicat�, privind taxa pe valoarea ad�ugat� ( pentru perioada 
ianuarie 2000 – 14 martie 2000), se stipuleaz�: 
       ART.19 “Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� intr�rilor, agen�ii economici sunt 
obliga�i: 
    a) s� justifice, prin documente legal întocmite, cuantumul taxei; 
    b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru nevoile 
firmei �i sunt proprietatea acesteia. 
         Dreptul de deducere prive�te numai taxa ce este înscris� într-o 
factur� sau în alt document legal care se refer� la bunuri sau 
servicii destinate pentru realizarea opera�iunilor prev�zute la art. 18 
din prezenta ordonan��.” 
       ART.25 “Pl�titorii de tax� pe valoarea ad�ugat� au urm�toarele 
obliga�ii: 
    B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
    a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii în 
facturi sau în documente legal aprobate �i s� completeze toate 
datele prev�zute de acestea. Pentru livr�ri sau prest�ri cu valoarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare de 2 milioane lei, la 
documentele de mai sus se anexeaz� �i copia de pe certificatul de 
înregistrare ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
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    Taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� pe o factur� sau pe un 
document legal aprobat este datorat� bugetului de stat chiar dac� 
opera�iunea în cauz� nu este impozabil� sau dac� emitentul nu este 
înregistrat ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�; 
    b) agen�ii economici pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt 
obliga�i s� solicite de la furnizori sau prestatori facturi sau 
documente legal aprobate pentru toate bunurile �i serviciile 
achizi�ionate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora, iar pentru 
facturile cu o valoare a taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare de 2 
milioane lei s� solicite copia de pe certificatul de înregistrare ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a furnizorului sau 
prestatorului...” 
 
          Prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.17/2000 privind 
taxa pe valoarea ad�ugat� (pentru perioada 15 martie 2000 – mai 2002), 
stipuleaz� : 
       Art.19 “Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferente intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i: 
    a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii 
de c�tre contribuabili înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�;” 
       Art.25 “Contribuabilii care realizeaz� opera�iuni impozabile în 
sensul prezentei ordonan�e de urgen�� au urm�toarele obliga�ii: 
B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
    a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii 
în facturi fiscale sau în documente legal aprobate �i s� completeze 
toate datele prev�zute de acestea. Pentru livr�ri de bunuri sau 
prest�ri de servicii cu valoarea taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare 
de 20 milioane lei, la aceste documente se anexeaz� �i copia de pe 
documentul legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat�; 
    b) contribuabilii pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt 
obliga�i s� solicite de la furnizori sau prestatori facturi fiscale ori 
documente legal aprobate pentru toate bunurile �i serviciile 
achizi�ionate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora, iar pentru 
facturile fiscale cu o valoare a taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare 
de 20 milioane lei, s� solicite �i copia de pe documentul legal care 
atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a 
furnizorului sau prestatorului; 
la rambursare ." 
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        De asemenea, prevederile Legii nr.345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� (pentru perioada iunie 2002 – octombrie 2002, 
stipuleaz�: 
  ART. 24 “(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice 
suma taxei cu urm�toarele documente: 
    a) pentru deducerea prev�zut� la art.22 alin. (5) lit. a), cu facturi 
fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de 
c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�;” 
  ART. 29 “Persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile 
�i/sau opera�iuni scutite cu drept de deducere au urm�toarele 
obliga�ii: 
       B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
    a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii 
în facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate �i s� 
completeze în mod obligatoriu urm�toarele date: denumirea, adresa 
�i codul fiscal ale furnizorului/prestatorului �i, dup� caz, ale 
beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate �i/sau a 
serviciilor prestate, cantit��ile, dup� caz, pre�ul unitar, valoarea 
bunurilor/serviciilor f�r� tax� pe valoarea ad�ugat�, suma taxei pe 
valoarea ad�ugat�. Pentru livr�ri de bunuri sau prest�ri de servicii 
cu valoarea taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare de 50 milioane lei 
inclusiv, la aceste documente se anexeaz� �i copia de pe 
documentul legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat�; 
    b) persoanele impozabile pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� 
sunt obligate s� solicite de la furnizori/prestatori facturi fiscale ori 
documente legal aprobate �i s� verifice întocmirea corect� a 
acestora, iar pentru opera�iunile cu o valoare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� mai mare de 50 milioane lei sunt obligate s� solicite �i 
copia de pe documentul legal care atest� calitatea de pl�titor de 
tax� pe valoarea ad�ugat� a furnizorului/prestatorului. Primirea �i 
înregistrarea în contabilitate de facturi fiscale sau alte documente 
legal aprobate care nu con�in datele prev�zute a fi completate în 
mod obligatoriu la lit. a), precum �i lipsa copiei de pe documentul 
legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� a 
furnizorului/prestatorului în cazul cump�r�rilor cu o valoare a taxei 
pe valoarea ad�ugat� mai mare de 50 milioane lei inclusiv, 
determin� pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferente;” 
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         Conform art.7 din ANEXA 1B privind Normele metodologice pentru 
întocmirea �i utilizarea formularelor comune privind activitatea financiar� 
�i contabil�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.831/1997, se 
prevede: 
        “- Inscrierea datelor în aceste formulare se face potrivit                  
reglement�rilor cuprinse în normele generale privind documentele  
justificative �i financiar - contabile.” 
           
           Potrivit punctului 119 din Regulamentul privind aplicarea Legii 
contabilit��ii nr.82/1991, se stipuleaz�: 
      “Potrivit  art.6 alin.2 din lege, orice opera�ie patrimonial� se           
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un înscris care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document  justificativ. 
          Documentele justificative cuprind, de regul�, urm�toarele                    
elemente principale: 
    a) denumirea documentelor; 
    b) denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te 
documentul; 
    c) num�rul �i data întocmirii documentului; 
    d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunilor 
patrimoniale (când este cazul); 
    e) con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, �i 
temeiul legal al efectu�rii ei; 
    f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
    g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 
le-au întocmit, vizat �i aprobat, dup� caz; 
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a 
opera�iunilor efectuate.”           
      
          Conform punctului 10.6 lit.g) din Hot�rârea Guvernului nr.401/2000 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i punctului 
10.5 lit.h) din Hot�rârea Guvernului nr.512/1998 cu privire la aprobarea 
Normelor pentru aplicarea Ordonan�ei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat� , se stipuleaz� : 
         “Nu poate fi dedus�, potrivit legii, taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� intr�rilor, referitoare la:  
         - bunuri �i servicii aprovizionate pe baz� de documente, care 
nu îndeplinesc condi�iile prev�zute la art.25 lit.B din ordonan�� �i de 
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.” 
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          Hot�rârea Guvernului nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor 
formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a 
normelor metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora , la art.6 
prevede : 
         “ Procurarea �i utilizarea de formulare tipizate cu regim 
special de înseriere �i numerotare din alte surse decât cele 
prev�zute în prezenta hot�râre sunt interzise. Opera�iunile 
consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în 
contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzac�iilor respective 
sunt considerate f�r� documente legale de provenien��. ” 
 
           Având în vedere cele ar�tate mai sus, comisarii G�rzii Financiare 
sec�ia Hunedoara, prin procesul verbal nr…/...2003, au procedat corect 
în neacordarea dreptului  de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de … lei, astfel c� aceast� sum� a devenit tax� pe valoarea 
ad�ugat� de plat� . 
         Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, comisarii 
au calculat  major�ri de întârziere �i dobânzi în sum� de … lei �i 
penalit��i în sum� de … lei. 
          
              Major�rile de întârziere, dobânzile �i penalit��ile au fost calculate în 
conformitate cu prevederile art.31 din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, art.13 din 
Ordonan�a Guvernului nr.11/1996 privind executarea crean�elor 
bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale art.12 din 
Ordonan�a Guvernului nr.61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, 
care stipuleaz� : 
    Art.31 “ Pentru neplata integral� sau a unei diferen�e din taxa pe 
valoarea ad�ugat� în termenul stabilit, contribuabilii datoreaz� 
major�ri de întârziere calculate conform legisla�iei privind calculul 
�i plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor 
�i taxelor.” 
   Art.13 “ Orice obliga�ie bugetar� neachitat� la scaden�� genereaz� 
plata unor major�ri calculate pentru fiecare zi de întârziere pân� la 
data achit�rii sumei datorate, inclusiv .” 
  Art.13^1 “ …Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor 
�i a altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune 
de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
celei în care acestea aveau termene de plat�. Penalitatea de 
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întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a major�rilor de întârziere 
�i/sau a penalit��ilor.” 
    ART.12 “Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor 
bugetare debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 
  
   B) Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei, dobânzile în 
sum� de … lei �i penalit��ile aferente în sum� de … lei.  
         
        In perioada supus� verific�rii , SC X SRL a înregistrat pe cheltuieli 
cu m�rfurile contravaloarea celor 38 facturi în cauz� .   
        Prin procesul verbal nr…/...2003, comisarii G�rzii Financiare sec�ia 
Hunedoara, în urma verific�rii financiar contabile, pentru perioada 
supus� verific�rii, au exclus din categoria cheltuielilor deductibile 
contravaloarea celor 38 facturi .  
 
           A�a cum s-a ar�tat la punctul A) Referitor la taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei, major�rile de întârziere �i dobânzile în 
sum� de … lei �i penalit��ile în sum� de … lei, facturile prezentate de 
c�tre SC X SRL, nu îndeplinesc condi�iile de documente legale. 
          
          Având în vedere prevederile legale referitoare la utilizarea 
formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� mai sus 
enun�ate �i în conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului 
nr.70/1994 privind impozitul pe profit, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare (pentru perioada ianuarie 2000 – iunie 2002), se stipuleaz�: 
      Art.4 “ (6) În în�elesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt: 
   m) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor 
documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilit��ii nr. 
82/1991, cu modific�rile ulterioare, condi�iile de document 
justificativ;” 
            
            In conformitate cu Hot�rârea Guvernului nr.402/2000 pentru 
aprobarea Instruc�iunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe 
profit , respectiv cap.2 art.4 alin.6 lit.m) , se prevede :  
INSTRUC�IUNI: 
    ” Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de 
document justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care 
l-au întocmit, conform prevederilor Legii contabilit��ii nr. 82/1991 
republicat�. ”. 
 
           Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit pentru perioada (iulie 
2002 - octombrie 2002), stipuleaz�: 
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  ART.9 “ (7) Potrivit prezentei legi, cheltuielile nedeductibile sunt: 
       j) cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la baz� un 
document justificativ, potrivit Legii contabilit��ii nr.82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin care s� 
se fac� dovada efectu�rii opera�iunii;” 
 
        Având în vedere cele ar�tate mai sus, comisarii G�rzii Financiare 
sec�ia Hunedoara, prin procesul verbal nr…/...2003, au procedat corect 
în stabilirea obliga�iei c�tre bugetul statului a sumei de … lei, 
reprezentând impozit pe profit suplimentar, ca urmare a trecerii în 
categoria cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal 
contravaloarea celor 38 facturi în cauz� . 
            Pentru neplata în termen a impozitului pe profit , organele de control 
au calculat  major�ri de întârziere �i dobânzi în sum� de … lei �i 
penalit��i în sum� de … lei. 
          
              Major�rile de întârziere, dobânzile �i penalit��ile au fost calculate în 
conformitate cu prevederile art.19 din Ordonan�a Guvernului nr.70/1994 
privind impozitul pe profit, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz� : 
       “ In cazul în care orice sum� reprezentând o obliga�ie fiscal� nu 
este pl�tit� la data stabilit� prin prezenta ordonan�� , contribuabilul 
este obligat s� pl�teasc� major�ri de întârziere la aceast� sum� 
pentru perioada cuprins� între termenul de plat� prev�zut de 
ordonan�� �i data la care obliga�ia fiscal� este efectuat�, inclusiv.”  
 
�i ale art.13 din Ordonan�a Guvernului nr.11/1996 privind executarea 
crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i art.12 din 
Ordonan�a Guvernului nr.61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, 
enun�ate la punctul A) Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 

 
   
          Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.186 alin.(1) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se  
 
                                                  DECIDE: 
 
 
         Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� SC X SRL 
pentru suma de … lei, reprezentând: impozit pe profit suplimentar, tax� 
pe valoarea ad�ugat� suplimentar� �i accesoriile aferente. 
           


