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Ministerul Finan Ńelor Publice  

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia  General ă  a F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 79  din  2011  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

SC X SRL, 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr. .../2011 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
Activitatea de InspecŃie Fiscală, prin adresa nr. .../2011, asupra contestaŃiei 
formulate de SC X SRL – CUI RO..., cu sediul în X, judeŃul Harghita. 

 
ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de impunere privind 

obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. X/2011 şi 
împotriva Raportului de inspecŃie fiscală nr. X/2011 emise de Activitatea de 
InspecŃie Fiscală, prin care s-a stabilit obligaŃii fiscale de plată pentru suma 
totală de x lei, reprezentând: 

-  x lei impozit profit  
-  x lei majorări de întârziere aferente impozitului pe profit 
-  x lei taxa pe valoare adăugată 
-  x lei majorări de întârziere aferente TVA.  
 
ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 (1) din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în M.O. partea I nr. 513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art. 205, art. 209 (1) şi art. 
207 (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală - republicat în 
M.O. partea I nr. 513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 

I. SC X SRL, prin contestaŃia depusă la Activitatea de InspecŃie 
Fiscală înregistrată sub nr. x/2011, precizează, că obiectul contestaŃiei îl 
constituie suma totală de plată stabilită suplimentar, dar solicită anularea în 
parte a deciziei de impunere contestate, invocând următoarele motive: 

 
1. În legătură cu suma de x lei  cheltuial ă neacceptat ă la deducere  

pe anul 2008 de organele de inspecŃie fiscală conform anexei nr. 2 poz. 2 la 
raport, societatea contestatară susŃine că această cheltuială este deductibilă şi 
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reprezintă c/val. facturii nr.x/2008 emisă de firma germană Y, cod fiscal DE ... şi 
nu există nici o încălcare a prevederilor art. 155 alin.(5) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, având în vedere, că factura în cauză conŃine toate 
informaŃiile obligatorii prevăzute de lege. 

2. Cu privire la suma totală de x lei cheltuial ă neacceptat ă la 
deducere  pe anul 2008 de organele de inspecŃie fiscală conform anexei nr. 2 
poz. 5-9 ca cheltuieli în favoarea asociatului şi a angajaŃiilor, societatea 
precizează că suma de x lei reprezintă servicii telecomunicaŃii de la Orange SA 
iar suma de x lei reprezintă abonament digi tv, iar facturile sunt emise pe 
numele societăŃii, considerând că inspectorii fiscali nu pot decide în locul 
societăŃii cu privire la eficienŃa şi necesitatea serviciilor achiziŃionate, astfel nu 
recunoaşte nici încălcarea art. 21 alin.(1) din Legea nr. 571/2003. 

3. În legătură cu suma de x lei  reprezentând major ările de 
întârziere  aferente impozitului pe profit societatea arată că perioada pentru 
care s-au calculat accesorii conform deciziei de impunere este de la 01.01.2008 
- 31.03.2011, în condiŃiile în care rezultatul net contabil al exerciŃiului pe anul 
2008 este pierdere în sumă de x lei. Pierderea care a fost diminuată în urma 
controlului cu suma de x lei şi societatea a declarat suma de x lei ca cheltuieli 
nedeductibile, în concluzie anul fiscal 2008 s-a încheiat cu pierdere fiscală, 
astfel se consideră că majorările de întârziere sunt neîntemeiate, aceste au fost 
calculate pentru pierdere fiscală. 

4. Referitor la TVA în sum ă de x lei şi x lei cheltuieli cu 
amortizarea , neacceptate la deducere pentru achiziŃionarea unui asfaltator 
marca x cu factura seria x nr. x din 30.09.2009, pe motiv ca furnizorul SC Z SRL 
a fost declarat inactiv din luna iulie 2009, societatea contestatară nu recunoaşte 
acest fapt. 

Contestatara menŃionează că din documentele contabile reiese că 
acest utilaj s-a înregistrat în contabilitatea societăŃii în luna septembrie 2009, 
dar contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la data de 02.05.2009, data 
la care furnizorul era pe lista contribuabililor inactivi, avea  certificatul de 
înregistrare în scopuri de TVA valabil. 

Mai susŃine, că tranzacŃia a fost făcută numai în baza documentelor 
legale, iar plăŃile în valoare de .x. lei au fost făcute cu ordine de plată prin 
decontare bancară, documente ce au fost înregistrate în evidenŃa contabilă şi 
consideră, că în situaŃia în care firma SC Z SRL era inactivă ea nu mai putea să 
facă operaŃiuni prin bancă, contul trebuia închis. 

Societatea consideră, că organele de inspecŃie fiscală au procedat 
în mod greşit la neacceptarea la deducerea a taxei în suma de x lei, iar în ce 
priveşte majorările de întârziere calculate de organele de inspecŃie fiscală 
precizează că acestea nu sunt datorate atâta timp cât nu datorează debitele 
principale care generează aceste accesorii. 
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Totodată menŃionează că amortizarea utilajului fiind înregistrat în 
contabilitate este deductibilă, ca urmare nici pentru această sumă nu se 
calculează majorări de întârziere. 

Societatea mai precizează că constatările organelor de control nu 
au fost aduse la cunoştinŃa societăŃii fiind în imposibilitate de a formula un punct 
de vedere, încălcându-se dreptul la apărare, drept ce rezultă din coroborarea 
dispoziŃiilor art. 9 alin. 1 şi art. 107 din Codul de Procedură Fiscală. 

SC X SRL, prin contestaŃie, consideră că în exercitarea atribuŃiilor 
sale organul de inspecŃie fiscală trebuie să examineze în mod obiectiv starea de 
fapt să obŃină şi să utilizeze toate informaŃiile şi documentele necesare pentru 
determinarea corectă a situaŃiei fiscale a contribuabilului, iar contribuabilul are 
sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraŃiilor sale şi a 
oricăror cereri adresate organului fiscal. 

II. Prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. x din 2011, care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. x din 2011, organele de inspecŃie fiscală 
din cadrul ActivităŃii de InspecŃie Fiscală, au constatat următoarele:                                             

Cu privire la impozitul pe profit 
Perioada supusă verificării: 01.01.2008-31.12.2009 

   Pe anul 2008 SC X SRL a declarat o pierdere fiscală de x lei. 
Organele de inspecŃie fiscală au mai diminuat pierderea fiscală de 

recuperat declarată pe anul 2008 cu suma totală de x lei, prin neacceptarea la 
deducere a unor cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2, poz. 1–9, la raportul de 
inspecŃie fiscală, ca suma de x lei reprezentând c/val. facturii proforme nr.x din 
2008 emisă de firma Y din Germania pentru reparaŃii excavator, suma de x lei 
reprezentând abonament extracomplet MaxPack (HBO - Cinemax), suma de x 
lei reprezentând enjoy mesaje divertisment Orange România şi diferite cheltuieli 
în favoarea asociatului şi angajaŃiilor, precum şi înregistrări duble. 

Pe anul 2009 faŃă de cele declarate de SC X SRL, organele de 
inspecŃie fiscală au mai constatat, că acesta a diminuat profitul impozabil cu 
suma de x lei (anexa 2 poz. 10 – 17), constând din: 

- cheltuieli cu amortizarea nedeductibile în suma totală de x lei, din 
care suma de x lei aferent utilajului achiziŃionat de la SC Z SRL, contribuabil 
inactiv; 

- ştornarea veniturilor în sumă de x lei, prin emiterea unei facturi în 
roşu către SC V SRL. 

 În concluzie, organul de inspecŃie fiscală stabileşte cumulat pe 
perioada 01.01.2008-31.12.2009  impozit pe profit suplimentar în sumă totală de 
x lei, invocând ca motiv de fapt majorarea nejustificată a cheltuielilor cu suma 
de x lei şi diminuarea veniturilor cu suma de x lei.  
 Pentru neplata în termen al impozitului pe profit organele de 
inspecŃie fiscale au calculat până la 31.03.2011 majorări de întârziere în sumă 
de x lei şi 15% penalităŃi de întârziere în sumă de x lei conform art. 120 şi art. 
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120^1 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală, republicat, modificat 
prin OUG 39/2010. 
  Cu privire la tax ă pe valoare ad ăugată 
                  Perioada supusă verificării: 01.01.2008-30.06.2010 
 Organele de inspecŃie fiscală au stabilit, că SC X SRL în perioada 
verificată a majorat TVA dedusă cu suma de x lei şi a diminuat taxa colectată cu 
suma de x lei, fapt care a avut ca consecinŃă fiscală diminuarea TVA de plată cu 
suma totală de x lei. 
 Din TVA stabilit suplimentar, suma de x lei reprezintă taxa pe 
valoare adăugată aferentă achiziŃionării unui asfaltator marca x cu factura seria 
x nr. x/30.09.2009 emisă de SC Z SRL (aspect contestat). Organele de 
inspecŃie fiscală nu au acceptat la deducere TVA aferent acestei tranzacŃii pe 
motivul, că SC Z SRL a fost declarat inactiv în baza Ordinului Preşedintelui 
ANAF nr.1167/29.05.2009, fiind anulat certificatul de înregistrare în scopuri de 
TVA începând cu data de 01.07.2009, astfel conform art. 11 alin. (1^ 2) din 
Codul fiscal (aplicabil la data facturării) aceasta tranzacŃie nu poate fi luată în 
considerare. 
 Pentru neplata în termen a TVA s-a mai calculat până la 31.03.2011 
majorări de întârziere în sumă de x lei şi 15% penalităŃi de întârziere în sumă de 
x lei conform art. 120 şi art. 120^1 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură 
fiscală, republicat, modificat prin OUG 39/2010. 
 
  III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, 
motivele prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei 
precum şi actele normative în vigoare în perioada verificată, invocate de 
contestatara şi organele de inspecŃie fiscală, se reŃine: 
 

         1. În legătură cu cap ătul de cerere privind impozitul pe profit, 
respectiv m ăsura de diminuare a pierderii fiscale aferente anul ui 2008, 
cauza supus ă solu Ńion ării este dac ă Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice 
Harghita, prin Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, poate s ă se pronun Ńe 
pe fond în condi Ńiile în care pentru m ăsura de diminuare a pierderii 
organele de inspec Ńie fiscal ă nu au emis act administrativ fiscal, 
impunerea fiind stabilit ă cumulat pe anii 2008-2009. 
 

În fapt , prin Raportul de inspecŃie fiscală nr. x din 2011, care a stat 
la baza emiterii Deciziei de impunere nr. x din 2011, organul de inspecŃie fiscală 
pe anul 2008 stabileşte diminuarea pierderii fiscale cu suma de x lei în urma 
neacceptării la deducere a unor cheltuieli, iar pentru anul 2009 stabileşte un 
profit impozabil suplimentar de x lei, în urma neacceptării cheltuielilor cu 
amotizarea în suma totală de x lei şi diminuarea veniturilor cu suma de x lei. 
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În urma celor constatate organul de inspecŃie fiscală emite numai o 
decizie de impunere, prin care se stabileşte cumulat pe perioada 01.01.2008 - 
31.12.2009 profitul impozabil suplimentar şi impozitul pe profit aferent în sumă 
totală de x lei, invocând ca motiv de fapt majorarea nejustificată a cheltuielilor 
cu suma de x lei şi diminuarea veniturilor cu suma de x lei. 

SC X SRL contestă măsura de diminuare a pierderii fiscale pe anul 
2008, precizând că din decizia de impunere nu se poate înŃelege ce cheltuieli 
au fost considerate nedeductibile şi pe ce temei de drept. Mai precizează, că nu 
este de acord nici cu calculul accesoriilor de la 01.01.2008 în condiŃiile în care 
pe anul 2008 a declarat pierdere fiscală şi nici în urma inspecŃiei nu s-a rezultat 
profit impozabil pe anul 2008. 

  În drept, potrivit prevederilor art. 19 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aplicabile în perioada verificată,  

„(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenŃă între veniturile 
realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă 
cheltuielile nedeductibile.”, 
iar cu privire la pierderea fiscală art. 26 alin.(1) prevede: 

„ (1) Pierderea anuală, stabilită prin declaraŃia de impozit pe profit, 
se recuperează din profiturile impozabile obŃinute în următorii 5 ani consecutivi. 
Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare 
termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din 
anul înregistrării acestora.” 

Din prevederile legale sus menŃionate se reŃine, că atât profitul 
impozabil, cât şi pierderea fiscală sunt anuale, astfel rezultă, că organele de 
inspecŃie fiscală avea obligaŃia ca în urma inspecŃiei fiscale să emite actele 
administrative fiscale separate. Pentru măsura de diminuare a pierderii fiscale 
pe anul 2008 trebuia emisă „DispoziŃie privind măsurile stabilite de organele de 
inspecŃie fiscală”, prevăzut de Ordinul ministrului finanŃelor publice 
nr.1939/2004 pentru aprobarea formularului „DispoziŃie privind măsurile stabilite 
de organele de inspecŃie fiscală”, cod 14.13.27.18, iar pentru impozitul pe profit 
stabilit suplimentar „Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare 
de plată stabilite de inspecŃia fiscală”, prevăzut de Ordinul ministrului finanŃelor 
publice nr. 972 din 13 iunie 2006 privind aprobarea formularului „Decizia de 
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia 
fiscală”. Conform instrucŃiunilor de completare în aceste acte la motivele de fapt 
se vor înscrie detaliat şi în clar modul în care contribuabilul a efectuat şi a 
înregistrat o operaŃiune patrimonială, modul cum a tratat din punct de vedere 
fiscal sau cu influenŃă fiscală şi tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum şi 
prezentarea consecinŃelor fiscale, iar la temeiul de drept se va înscrie detaliat şi 
clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a 
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celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege 
pentru cazul constatat.  

Având în vedere faptul că înregistrarea diminuării pierderii are 
caracterul unei măsuri, întrucât societatea nu datorează această sumă 
bugetului general consolidat şi nici nu influenŃează baza impozabilă pe anul 
2008 atât timp cât societatea nu înregistrează profit în anul 2008, iar pentru 
măsura cuprinsă în raportul de inspecŃie fiscală organele de inspecŃie fiscală 
aveau obligaŃia să emită dispoziŃie de măsuri, act administrativ fiscal susceptibil 
de a fi contestat, ca urmare contestaŃia pentru acest capăt de cerere se va 
respinge ca prematur formulat ă. 

În ce priveşte impozitul pe profit stabilit suplimentar prin decizia de 
impunere nr. x din 2011 acesta a fost stabilit după profitul impozabil cumulat pe 
perioada 01.01.2008 - 31.12.2009 şi nu după profitul impozabil anual, respectiv 
pe termenele de plată, dar nici decizia de impunere nu a fost motivată conform 
prevederilor Ordinului ministrului finanŃelor publice nr. 972 din 13 iunie 2006. 

 Prin urmare, în temeiul art. 216 alin.(3) din OrdonanŃa Guvernului 
nr. 92/003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede: 

„(3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul 
administrativ atacat, situaŃie în care urmează să se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
soluŃionare.”, 

se va desfiin Ńa decizia de impunere  nr. x din 2011 pentru 
impozitul pe profit în sum ă de x lei , urmând ca organele de inspecŃie fiscală 
să reanalizeze situaŃia de fapt pentru aceeaşi perioadă şi pentru aceleaşi 
operaŃiuni care au făcut obiectul deciziei de impunere contestate, în sensul 
celor reŃinute în prezenta decizie, cu prezentarea situaŃiei de fapt pentru fiecare 
deficienŃă în parte, astfel încât societatea controlată în care este nemulŃumită 
de actul de control încheiat să fie în măsură să-şi formuleze propriile apărări. 

La reanalizarea situaŃiei să aibă în vedere şi să analizeze şi 
argumentele aduse de contestatara în susŃinerea cauzei prezentate în 
contestaŃia. 

Referitor la major ările de întârziere calculate aferente 
impozitului pe profit suplimentar în sum ă total ă de x lei, având în vedere 
prevederile art. 47 (2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
căreia „DesfiinŃarea totală sau parŃială, potrivit legii, a actelor administrative prin 
care s-au stabilit creanŃe fiscale principale atrage desfiinŃarea totală sau parŃială 
a actelor administrative prin care s-au stabilit creanŃe fiscale accesorii aferente 
creanŃelor fiscale principale anulate, chiar dacă acestea au devenit definitive în 
sistemul căilor administrative de atac”, precum şi principiul de drept 
„accesorium sequitur principalem”, se vor desfiin Ńa decizia de impunere  
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nr. x din 2011 şi pentru major ările şi penalit ăŃiile de întârziere aferente 
impozitului pe profit suplimentar în sum ă total ă de x lei. 
 

2. În leg ătură cu cap ătul de cerere privind tax ă pe valoare 
adăugată în sum ă de x lei,  Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice, prin 
Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, este investit ă să se pronun Ńe dacă 
societatea contestatoar ă are drept de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată eviden Ńiată într-o factur ă emis ă de un furnizor declarat 
contribuabil inactiv şi   cu înregistrarea în scopuri TVA anulat ă la data 
emiterii acestei facturi fiscale. 

În fapt,  societatea contestatoare a dedus taxa pe valoarea 
adăugată în sumă totală de x lei aferentă facturii nr. x/2009 emise de SC Z 
SRL, perioadă în care această societate era declarat contribuabil inactiv 
conform O.P.A.N.A.F. nr. x/2009 pentru aprobarea listei contribuabililor declaraŃi 
inactivi, iar de la data de 01 iulie 2009 fiind anulată şi înregistrarea în scopuri 
TVA. 

Organele de inspecŃie fiscală au anulat dreptul de deducere a taxei 
pe valoarea adăugată evidenŃiată în factura emisă de SC Z SRL, având în 
vedere că această societate a fost declarată contribuabil inactiv, înregistrarea în 
scopuri TVA fiind anulată. 

În drept , sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. 1^1 şi alin. 1^2 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vigoare pentru perioada verificată: 

„Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal : 
(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înŃelesul 

prezentului cod, autorităŃile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacŃie care 
nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacŃii pentru a 
reflecta conŃinutul economic al tranzacŃiei. 

(1^1) AutorităŃile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacŃie 
efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală. 

(1^2) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autorit ăŃile 
fiscale tranzac Ńiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin 
al preşedintelui Agen Ńiei Na Ńionale de Administrare Fiscal ă. Procedura de 
declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor 
declaraŃi inactivi se publică pe pagina de internet a Ministerului FinanŃelor 
Publice - portalul AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală şi va fi adusă la 
cunoştinŃa publică în conformitate cu cerinŃele prevăzute prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală ”. 

Potrivit art. 1 al Ordinului Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală nr. 1167/2009 pentru aprobarea listei contribuabililor 
declaraŃi inactivi: „Se aprob ă Lista contribuabililor inactivi, prev ăzută în 



 8 

Anexa care face parte integrant ă din prezentul ordin” , listă pe care se 
regăseşte şi contribuabilul SC Z SRL (poziŃia nr. x) la care se face referire prin 
prezenta decizie şi fiind declarat inactiv de la data de 11.06.2009. 

Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, se reŃine că 
tranzacŃiile efectuate de societatea contestatara cu SC Z SRL, contribuabil 
inactiv cu înregistrare fiscală anulată, nu se ia în considerare de autorităŃiile 
fiscale, implicit nici taxa pe valoarea adăugată aferentă facturii în cauză emisă 
de această societate.  

Potrivit celor reŃinute mai sus, rezultă că pentru suma de x lei, 
reprezentând TVA dedusă pe baza facturii emise de către un furnizor declarat 
contribuabil inactiv, societatea nu are drept de deducere conform prevederilor 
art. 11, alin.(1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, fapt pentru care se va respinge ca neîntemeiat ă 
contesta Ńia pentru suma de x  lei.  

3. Referitor la taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de x lei, 
cauza supus ă solu Ńion ării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 
Publice Harghita, prin Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, se poate 
investi pe fondul cauzei în condi Ńiile în care, prin contesta Ńie, SC X SRL 
nu aduce nici un argument de fapt şi de drept în sus Ńinerea cauzei sau 
argumentele aduse nu sunt dovedite cu documente car e să înlăture 
constat ările organelor de inspec Ńie fiscal ă. 

În fapt , organele de inspecŃie fiscală, prin decizia de impunere nr. x 
din 2011, au stabilit taxă pe valoarea adăugată suplimentar de plată în suma 
totală de x lei pe baza constatărilor din Raportul de inspecŃie fiscală nr.X/2011. 

Prin contestaŃia depusă la Activitatea de InspecŃie Fiscală, 
înregistrată sub nr. x/2011, societatea contestatara precizează că obiectul 
contestaŃiei fiind şi taxa pe valoarea adăugată în suma totală de x lei, dar în 
cuprinsul contestaŃiei face referire numai la suma de x lei, prevăzută la cap.III/2 
din prezenta decizie, însă la diferenŃa de x lei nu aduce nici un argument şi nici 
nu se face referire la sumele din care se compune aceasta. 

În drept, la art. 206 alin. (1) lit. b, c şi lit. d din OrdonanŃa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se precizează: 

„Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi va cuprinde: 
b) obiectul contesta Ńiei; 
c) motivele de fapt şi de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz ă;  [...]" , coroborat cu pct. 12.1 

lit.b din Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 
519/2005 (în vigoare la data depunerii contestaŃiei) privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, care stipulează următoarele: 

„12.1. Contesta Ńia poate fi respins ă ca: 
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b) nemotivat ă, în situa Ńia în care contestatorul nu prezint ă 
argumente de fapt şi de drept în sus Ńinerea contesta Ńiei sau argumentele 
aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu Ńion ării;[…]” , iar în conformitate 
cu prevederile pct. 2.4. din O.P.A.N.A.F. nr. 519/2005: „Organul de 
solu Ńionare competent nu se poate substitui contestatoru lui cu privire la 
motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administra tiv 
fiscal respectiv.”  

Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 
519/2005 a fost abrogat prin Ordinul nr. 2137/25.05.2011 (în vigoare la data 
emiterii deciziei de soluŃionare), însă care are prevederi similare la pct. 11.1 lit.b 
şi pct. 2.5.   

 Din dispoziŃiile legale menŃionate mai sus, se reŃine că în contestaŃie 
societatea trebuie să menŃioneze atât motivele de fapt cât şi de drept, precum şi 
dovezile pe care se întemeiază contestaŃia, organele de soluŃionare neputându-
se substitui contestatoarei cu privire la motivele pentru care înŃelege să 
conteste un act administrativ fiscal. 
  Având în vedere faptul că societatea contestatară prin contestaŃia 
nu aduce nici un argument de fond în susŃinerea contestaŃiei privind diferenŃa 
de x lei, care să fie justificat cu documente şi motivat pe baza de dispoziŃii 
legale, prin care să combată şi să înlăture constatările organelor de inspecŃie 
fiscală cu privire la obligaŃiile fiscale suplimentare stabilite, se va respinge  
contestaŃia pentru acest capăt de cerere ca nemotivată şi nesusŃinută cu 
documente pentru suma de x  lei reprezentând taxa pe valoarea ad ăugată 
stabilit ă suplimentar.  

 
4. Referitor la major ările şi penalit ăŃiile de întârziere în sum ă 

total ă de x lei aferente taxei pe valoarea ad ăugată stabilită suplimentar 
Ńinând cont de soluŃia dată pentru obligaŃiile principale la cap.III. pct. 2 şi 3 din 
prezenta decizie, conform principiului de drept “accesorium sequitur 
principalem”, conform căruia accesoriul urmează principalul, se va respinge  
contestaŃia şi pentru suma de x lei major ări şi penalit ăŃi de întârziere  
aferente taxei pe valoarea adăugată stabilită suplimentar în suma totală de x lei.  

 Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi art. 
206, art. 209, art. 213 şi art. 216 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se   

 DECIDE 
 

                 1. Respingerea  ca prematur formulată a contestaŃiei pentru 
măsura de diminuare  a pierderii fiscale aferente anului 2008. 



 10

2. Desfiin Ńarea deciziei de impunere nr. x din 2011 pentru 
impozitul pe profit în sum ă de x lei şi pentru major ările şi penalit ăŃiile de 
întârziere aferente în sum ă de x lei , urmând ca organele de inspecŃie fiscală 
să reanalizeze situaŃia de fapt pentru aceeaşi perioadă şi pentru aceleaşi 
operaŃiuni care au făcut obiectul deciziei de impunere contestate, în sensul 
celor reŃinute în prezenta decizie. 

3. Respingerea  ca neîntemeiată a contestaŃiei pentru suma de x 
lei , reprezentând  taxă pe valoare ad ăugată.  

4. Respingerea contesta Ńiei , ca nemotivată, pentru suma de x lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad ăugată stabilită suplimentar. 

5. Respingerea contesta Ńiei  conform principiului de drept 
„accesorium sequitur principalem”, pentru suma de x lei major ări şi penalit ăŃi 
de întârziere  aferente taxei pe valoarea adăugată stabilită suplimentar. 

 
Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen 

de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


