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D E C I Z I A

nr. 403 / 124 /23.03.2015

privind solu ionarea contesta iei depus de SC X SRL din ..., înregistrat la
DGRFP Timi oara sub nr. ... / ... 2015.
DGRFP Timi oara a fost sesizat de c tre AJFP ... – Serviciul Juridic, cu
adresa nr..../...2015, înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr..../...2015, asupra
sentin ei nr. ... / ... / ... pronun at la data de ...2015 de c tre Tribunal ...,
înregistrat la DGRFP Timi oara sub nr. .../...2015, prin care s-a dispus anularea
deciziei nr. ... / ... / ...2014 emis de DGRFP Timi oara i obligarea la emiterea
unei noi decizii ca urmare a analiz rii pe fond a contesta iei formulat de
reclamant în termenii legali.
Prin decizia nr. ... / ... / ...2014 privind modul de solu ionarea a
contesta iei formulat de SC X SRL din ..., înregistrat la DGRFP Timi oara sub
nr. .../...2013, s-a respins, ca nedepus în termen, contesta ia formulat împotriva
Deciziei de impunere nr. .../...2013 privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal , emis de c tre AJFP ... - Activitatea de
Inspec ie Fiscal , în baza raportului de inspec ie fiscal nr. .../...2013, pentru
suma total de ... lei.
Având în vedere faptul c prin sentin a nr. ... / ... / ... pronun at la data
de ...2015 de c tre Tribunal ..., r mas definitiv prin nerecurare, s-a admis în
parte cererea formulat de SC X SRL din ... i s-a dispus anularea deciziei nr. ...
/ ... / ...2014 emis de DGRFP Timi oara i obligarea la emiterea unei noi decizii
ca urmare a analiz rii pe fond a contesta iei, în condi iile legii, aceasta are drept
consecin reluarea procedurii administrative de solu ionare, în sensul analiz rii
pe fond a contesta iei formulat de SC X SRL din ..., înregistrat la DGRFP
Timi oara sub nr. .../...2013.
Astfel, ini ial, DGRFP Timi oara a fost sesizat de c tre AJFP ... –
Inspec ie Fiscal , cu adresa nr. .../...2013, înregistrat la DGRFP Timi oara sub
nr..../...2013, asupra contesta iei depus de SC X SRL din ..., cu sediul în ...,
având C.I.F. ..., înregistrat la ORC ... sub nr. ..., reprezentat prin dl. ..., în
calitate de administrator.
Contesta ia a fost înregistrat la AJFP ... sub nr. .../...2013.
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Contesta ia a fost formulat împotriva Deciziei de impunere nr.
.../...2013 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal , emis de AJFP ... – Inspec ie Fiscal , în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr. .../...2013 i vizeaz suma de ... lei reprezentând:
... lei – impozit pe profit;
... lei – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;
... lei – TVA;
... lei – major ri de întârziere aferente TVA.
Contesta ia este autentificat , purtând tampila societ ii SC X SRL din
... i semn tura administratorului societ ii, dl. ... .
Referitor la aspectul c , ini ial, prin referatul nr..../...2013 privind
propunerile de solu ionare a contesta iei, organele de inspec ie fiscal au
men ionat urm toarele:
„Urmare a constat rilor din inspec ia fiscal general efectuat la SC X SRL,
în baza art. 108 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, organele de inspec ie
fiscal au întocmit plângerea penal cu nr. .../...2013 c tre Parchetul de pe
lâng Tribunalul ..., pentru cercetarea penal a SC X SRL.”,
i au propus:
„suspendarea solu ion rii contesta iei formulate de SC X SRL
împotriva
m surilor stabilite prin Decizia de impunere nr. .../...2013, emis în baza
raportului de inspec ie fiscal nr. .../...2013 pân la pronun area unei solu ii
definitive pe latur penal .”,
trebuie re inut faptul c , ulterior, prin referatul nr..../...2014 întocmit de organele
competente din cadrul AJFP ... – Serviciul Juridic, s-au consemnat urm toarele:
- organele de inspec ie fiscal au formulat plângere penal , întrucât din inspec ia
fiscal general efectuat la SC X SRL, au constatat existen a unor indicii cu
privire la s vâr irea infrac iunii de evaziune fiscal prev zut i pedepsit de
art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005;
- organele competente din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul ..., au
desf urat cercet ri sub aspectul comiterii infrac iunii de evaziune fiscal
prev zut la art.9 alin.(1) lit.b), cu privire la ..., administrator al SC X SRL i în
urma finaliz rii cercet rilor, prin Rezolu ia nr. .../.../2013 din data de ...2014, au
dispus neînceperea urm ririi penale fa la ..., administrator al SC X SRL,
re inându-se faptul c prejudiciul indicat de organele fiscale a fost recuperat în
întregime;
- în urma analiz rii rezolu iei nr..../.../2013 din data de ...2014, organele
competente din cadrul AJFP ... – Serviciul Juridic, întrucât parchetul competent
nu a f cut aplicarea dispozi iilor art.10 din Legea nr.241/2005, în conformitate
cu care:
„În cazul s vâr irii unei infrac iuni de evaziune fiscal prev zute de prezenta
lege, dac în cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân la primul termen de
judecat , învinuitul ori inculpatul acoper integral prejudiciul cauzat, limitele
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pedepsei prev zute de lege pentru fapta s vâr it se reduc la jum tate. Dac
prejudiciul cauzat i recuperat în acelea i condi ii este de pân la 100.000 euro,
în echivalentul monedei na ionale, se poate aplica pedeapsa cu amend . Dac
prejudiciul cauzat i recuperat în acelea i condi ii este de pân la 50.000 euro,
în echivalentul monedei na ionale, se aplic o sanc iune administrativ , care se
înregistreaz în cazierul judiciar”,
au procedat la formularea plângerii împotriva rezolu iei nr. .../.../2013 din data
de ...2014;
- prin Procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale încheiat la data de ...2014
de Parchetul de pe lâng Tribunalul ..., înregistrat la AJFP ... sub nr. .../...2014,
s-a dispus înl turarea omisiunii v dite din cuprinsul dispozitivului rezolu iei
nr..../.../2013 din data de ...2014, urmând a fi completat în sensul c fa de ... se
va aplica sanc iunea administrativ a amenzii în cuantum de ... lei care se va
comunica la cazierul fiscal în vederea înregistr rii;
- prin Ordonan a nr..../.../.../2014 emis în data de ...2014 de c tre primprocurorul Parchetului de pe lâng Tribunalul ..., înregistrat la AJFP ... sub nr.
.../...2014, s-a respins plângerea formulat de AJFP ..., re inându-se în motivarea
solu iei, c prin procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale s-a dispus
completarea rezolu iei cu privire la aplicarea sanc iunii administrative, fiind
respectate astfel dispozi iile legale con inute de Legea nr.241/2005.
În aceste condi ii, organele competente din cadrul AJFP ... – Serviciul
Juridic, prin referatul nr..../...2014, au propus spre aprobare neexercitarea c ii de
atac împotriva Ordonan ei nr. .../.../.../2014 din data de ...2014, având în vedere
c :
- prejudiciul constatat de organele de inspec ie fiscal a fost acoperit, fapt
confirmat de Serviciul Fiscal municipal ..., prin adresa nr. .../...2014;
- f ptuitorului i-a fost aplicat sanc iunea administrativ a amenzii în
cuantum de ... lei, care va fi trecut în cazierul fiscal;
- toate cheltuielile judiciare r mân în sarcina statului i c DGRFP
Timi oara nu a fost obligat la plata acestora.
În consecin , constatând c în spe sunt întrunite prevederile titlului IX
din OG nr.92/2003, privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, dispozi iile exprese ale Instruc iunile
pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , aprobate prin OPANAF nr.450 din 19 aprilie 2013 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal (în vigoare la data depunerii contesta iei), coroborate
cu preciz rile OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , i
având în vedere:
- Sentin a nr..../.../2015 pronun at la data de ...2015 de c tre Tribunal ..., r mas
definitiv prin nerecurare;
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- Rezolu ia nr..../.../2013 din ...2014 de neînceperea urm ririi penale emis de
Parchetul de pe lâng Tribunalul ...;
- Plângerea formulat de AJFP ... împotriva rezolu iei nr. .../.../2013 din ...2014;
- Procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale încheiat la data de ...2014 de
Parchetul de pe lâng Tribunalul ...;
- Ordonan a nr..../.../.../2014 emis în data de ...2014 de c tre prim- procurorul
Parchetului de pe lâng Tribunalul ...,
DGRFP Timi oara, prin Serviciul de Solu ionare a Contesta iilor este investit
s se pronun e pe fond asupra contesta iei formulate de SC X SRL din ... .
I. SC X SRL, prin contesta ia formulat împotriva Deciziei de impunere
nr. .../...2013 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal , emis de AJFP ... – Inspec ie Fiscal , în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr. .../...2013, solicit anularea acestor acte, având în vedere
urm toarele motive:
Referitor la aspecte de fapt, petenta arat c prin decizia de impunere nr.
.../...2013 emis în baza raportului de inspec ie fiscal nr. .../...2013, ambele
întocmite de organele de inspec ie fiscal din cadrul Activit ii de Inspec ie
Fiscal a AJFP ..., s-au stabilit obliga ii fiscale suplimentare de plat , astfel: ...
lei cu titlu de impozit pe profit la care se adaug ... lei major ri de întârziere i ...
lei cu titlu de tax pe valoare ad ugat la care se adaug ... lei major ri de
întârziere.
Petenta arat c , astfel cum rezult din decizia de impunere i raportul de
inspec ie fiscal aferent: «controlul a avut ca obiectiv verificarea realit ii i
legalit ii tranzac iilor comerciale dintre SC X SRL ..., în calitate de client i SC
Y SRL ..., în calitate de furnizor, pe perioada martie 2013, precum i analiza
pre urilor practicate comparativ cu cele de pia , în contextul în care bunurile
tranzac ionate au fost de natur legume-fructe, domeniu cu risc fiscal, supus
monitoriz rii conform procedurii privind monitorizarea transporturilor de
bunuri provenind din ri membre ale Uniunii Europene.»
Petenta arat c toate facturile de achizi ie a cartofilor în perioada
ianuarie-martie 2013 au fost raportate în declara ia 394 aferent acestei
perioade, achitându-se impozitul pe profit i TVA-ul corespunz tor.
Întreaga cantitate de cartofi a fost verificat în momentul recep iei de
personalul autorizat al G rzii Financiare, iar din procesele verbale de desigilare
redactate cu ocazia acestor verific ri rezult c marfa achizi ionat reprezint
cartofi calitatea a-ll-a ... (cartofi furajeri pentru uzul animalelor). Cu aceast
ocazie personalul autorizat al G rzii Financiare nu a formulat obiec iuni, marfa
achizi ionat fiind conform documenta iei.
Ulterior verific rii achizi iilor de c tre Garda Financiar , petenta a
procedat la sortarea cartofilor i repartizarea acestora la punctele de vânzare,
încheind în acest sens procese verbale de sortare, în vederea valorific rii unei
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mici cantit i de cartofi la pre ul aferent calit ii acestuia. Astfel, în urma acestui
proces a rezultat:
- cantitatea de ... kg cartofi calitatea a II-a, din totalul de ... kg achizi ionate, care
a fost valorificat la pre de vânzare cu am nuntul de ... lei/kg, ... lei/kg, ...
lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg (valoare total de ... lei din care valoare f r TVA - ...
lei i TVA aferent ... lei);
- cantitatea de ... kg cartofi calitatea I-a din totalul de ... kg achizi ionate care a
fost valorificat la pre ul de vânzare cu am nuntul de ... lei/kg (valoare total de
... lei din care valoare f r TVA ... lei i TVA aferent ... lei).
Valoare total recep ionat a fost în cuantum de ... lei, din care valoare
f r TVA în cuantum de ... lei i TVA aferent în cuantum de ... lei.
Petenta re ine faptul c organele de inspec ie fiscal au constatat
urm toarele: «în privin a pre urilor sub care a fost comercializat aceast
marf a rezultat c o mic cantitate a fost vândut la pre uri de pia , iar pentru
o cantitate mare s-au practicat pre uri interioare celor practicate pe pia a
liber . În contextul reglement rilor legale cu privire la monitorizarea
transporturilor de bunuri provenind din ri membre ale Uniunii Europene, de
c tre personalul G rzii Financiare, în sarcina structurilor de inspec ie fiscal
au fost dispuse m suri cu privire la verificarea pre urilor practicate de c tre
contribuabili, respectiv dac acestea sunt cele practicate pe pia a liber .»
(paginile 1-2 din decizia de impunere).
De asemenea, petenta re ine c organele de inspec ie fiscal au
constatat: « în consecin a celor mai sus prezentate în leg tur cu pre urile de ...
lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg sub care a fost comercializat cu am nuntul
cantitatea de ... kg de cartofi, acestea sunt mult inferioare pre ului practicat de
contribuabil de ... lei/kg pentru o cantitate redus de cartofi, cât i nivelul
pre urilor practicate pe pia a liber .»
Petenta precizeaz c a achizi ionat de la SC Z SRL cantitatea de ... kg
cartofi, astfel încât nu a sesizat calculul care a condus la stabilirea sumei de ...
kg cartofi.
Referitor la observa ii cu privire la procedura stabilirii din oficiu a
obliga iilor fiscale datorate, aplicat de inspec ia fiscal , petenta arat c
inspec ia fiscal a procedat la stabilirea din oficiu a obliga iilor fiscale datorate,
respectiv a impozitului pe profit i a taxei pe valoarea ad ugat , prin estimarea
bazei de impunere potrivit urm toarelor norme: art.67 din Codul de Procedur
Fiscal , pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Codului de Proc. Fiscal , OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea
prin estimare a bazei de impunere, art.128 alin.(1) i art.137 alin.(1) lit.a) din
Codul Fiscal.
a) Referitor la metoda aplicat de inspec ia fiscal ;
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Petenta sus ine c , atât din decizia de impunere, cât i din raportul de
inspec ie fiscal rezult c facturile în baza c rora a fost achizi ionat marfa au
fost înregistrate în jurnalul de cump r ri, balan a de verificare i în decontul de
TVA aferent perioadei ianuarie-martie 2013 i au fost raportate în declara ia 394
corespunz toare perioadei ianuarie-martie 2013.
De asemenea, s-a re inut c veniturile din vânz rile cu am nuntul au fost
înregistrate, pe baz de monetar pentru fiecare gestiune cu am nuntul, fiind
cuprinse în jurnalele de vânz ri, în balan ele de verificare i deconturile de TVA
aferente perioadei ianuarie-martie 2013.
Datorit faptului c bonurile fiscale emise de aparatul de marcat
electronic fiscal de la punctul de lucru din ... al petentei au fost ilizibile, organul
de inspec ie fiscal a procedat la estimarea cantit ii de cartofi vândut cu
am nuntul, în perioada ianuarie - martie 2013, la nivelul cantit ii de cartofi
recep ionat în aceast perioad , prin aplicarea metodei de estimare a produsului
i a volumului.
Astfel, s-a determinat cantitatea de ... kg cartofi vândut cu am nuntul,
c reia i s-a aplicat pre ul de vânzare de ... lei/kg, rezultând un venit brut în
cuantum de ... lei. Pentru stabilirea veniturilor suplimentare s-a sc zut suma de
... lei reprezentând veniturile petentei din suma de ... lei rezultând suma de ... lei
asupra c reia s-au calculat impozitul pe profit i taxa pe valoare ad ugat .
Petenta men ioneaz c întreaga cantitate de cartofi recep ionat se
reg se te integral în notele de recep ie i semnate, iar sumele rezultate din
vânzare se reg sesc în rapoartele zilnice fiscale i în monetarele care au fost
înregistrate în registrul de cas i în jurnalul de vânz ri.
b) Referitor la prevederile legale în materie;
Petenta invoc art.67 din Codul de Procedur Fiscal :
“(1) Organul fiscal stabile te baza de impunere i obliga ia fiscal de plat
aferent . prin estimarea rezonabil a bazei de impunere, folosind orice prob i
mijloc de prob prev zute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina
situa ia fiscal corect .
(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz în situa ii cum ar
fi:
a) în situa ia prev zut la art.83 alin.(4);
b) în situa iile în care organele de inspec ie fiscal constat c eviden ele
contabile sau fiscale ori declara iile fiscale sau documentele i informa iile
prezentate în cursul inspec iei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum i în
situa ia în care acestea nu exist sau nu sunt puse la dispozi ia organelor de
inspec ie fiscal .
(3) În situa iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept ite s
stabileasc prin estimare bazele de impunere, acestea identific acele elemente
care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale.
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(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot
folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin
ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .”
Potrivit normelor metodologice de aplicare a Codului de Procedur
Fiscal , respectiv pct. 65 din HG 1050/2004:
“1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa ii cum sunt:
a) contribuabilul nu depune declara ii fiscale sau cele prezentate nu permit
stabilirea corect a bazei de impunere;
b) contribuabilul refuz s colaboreze la stabilirea st rii de fapt fiscale, inclusiv
situa iile în care contribuabilul obstruc ioneaz sau refuz ac iunea de inspec ie
fiscal ;
c) contribuabilul nu conduce eviden a contabil sau fiscal ;
d) când au disp rut eviden ele contabile i fiscale sau actele justificative privind
opera iunile produc toare de venituri i contribuabilul nu i-a îndeplinit
obliga ia de refacere a acestora.
65.2. Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate
situa iei de fapt fiscale, luând în considerare pre ul de pia al tranzac iei sau al
bunului impozabil, precum i informa ii i documente existente la dosarul fiscal
al contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, iar, în lipsa acestora,
organul fiscal va avea în vedere datele i informa iile de inute de acesta despre
contribuabilii cu activit i similare.”
În ceea ce prive te metoda de estimare aplicat , i anume metoda
produsului/serviciului i a volumului, aceasta este reglementat la pct.1.4 din
OPANAF nr.3389/2011:
“Metoda const în estimarea bazei impozabile pentru determinarea
obliga iei fiscale, în condi iile în care se cunoa te sau se poate determina
num rul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul de activitate
din Perioada supus controlului.
Num rul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul de
activitate poate fi estimat pe baza eviden ei în condi iile în care registrele
întocmite con in informa ii privind costul bunurilor vândute (cost de achizi ie,
cost de produc ie) i/sau folosind date i informa ii din diverse surse.
Dup estimarea num rului produselor/serviciilor comercializate/prestate
i/sau volumul activit ii desf urate se aplic pre ul de vânzare practicat pe
unitate de produs/serviciu sau volum de activitate, determinându-se astfel
venitul brut.
Determinarea veniturilor suplimentare se realizeaz prin compararea
veniturilor Înregistrate În evidente contabile cu veniturile determinate, ca
urmare a aplic rii pre urilor de vânzare asupra unit ilor i volumului
activit ii.
Veniturile suplimentare se ajusteaz cu elemente de venit neimpozabil i
cheltuieli nedeductibile în vederea estim rii bazei impozabile i a stabilirii
obliga iei fiscale.
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Metoda poate furniza informa ii cu privire la sumele încasate
neeviden iate, ca urmare a comercializ rii bunurilor i prest rii serviciilor.”

i

c) Referitor la observa iile petentei:
c.1) Cu titlu preliminar, petenta observ c obiectivul controlului
desf urat a constat, în esen , în verificarea pre urilor practicate de c tre
petenta, «comparativ cu cele de pia », în baza reglement rilor legale cu privire
la monitorizarea transporturilor de bunuri provenind din ri membre ale Uniunii
Europene, de c tre personalul G rzii Financiare. Astfel cum rezult din actele
contestate, în baza acestor reglement ri, în sarcina structurilor de inspec ie
fiscal au fost dispuse m suri cu privire la verificarea pre urilor practicate de
c tre contribuabili, respectiv dac acestea sunt cele practicate pe pia a liber .
Cu toate acestea, reglement rile privind monitorizarea transporturilor de
bunuri provenind din ri membre ale Uniunii Europene, de c tre personalul
G rzii Financiare, în baza c rora inspec ia fiscal are atribu ii de verificare a
pre urilor practicate de contribuabili comparativ cu cele de pia , nu sunt
publicate în Monitorul Oficial i nici nu sunt disponibile pe site-ul ANAF sau la
structurile acesteia din teritoriu.
În aceste condi ii, aceste norme nu îndeplinesc cerin ele de accesibilitate
i de previzibilitate ale legii conform exigen elor jurispruden ei Cur ii Europene
a Drepturilor Omului. Pentru a îndeplini condi iile de accesibilitate, textele
normative trebuie publicate sau cel pu in aduse la cuno tin a destinatarilor, care
au astfel posibilitatea de a le consulta. De asemenea, condi ia previzibilit ii este
îndeplinit atunci când justi iabilul poate cunoa te, plecând de la formularea
dispozi iei pertinente ce acte i omisiuni angajeaz r spunderea sa (Dammann c.
Elve iei).
Astfel cum rezult din procesele-verbale de desigilare încheiate cu
ocazia controlului recep iei m rfii de c tre personalul G rzii Financiare, petenta
sus ine c s-a conformat acestei proceduri, verific rile efectuate fiind de natur a
confirma tranzac iile efectuate i conformitatea achizi iilor cu documentele.
Astfel, achizi iile de cartofi calitatea a II-a au fost confirmate de fiecare dat de
personalul autorizat în acest sens.
Raportat la sus inerile inspec iei fiscale, conform c rora în baza acestor
reglement ri, este îndrept it s verifice pre urile practicate comparativ cu cele
de pia
i s adopte o pozi ie conform acestora, în condi iile în care aceste
dispozi ii nu sunt accesibile i previzibile, petenta solicit anularea actelor prin
care s-au impus obliga ii fiscale suplimentare, respectiv decizia de impunere i
raportul de inspec ie fiscal .
c.2) De asemenea, petenta contest modalitatea în care organul de
inspec ie fiscal a procedat la estimarea bazei de impunere în vederea impunerii
unor sarcini fiscale suplimentare;
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Petenta sus ine c , aplicând metoda de estimare a produsului/serviciului
i a volumului reglementat la pct.1.4 din OPANAF nr.3389/2011, la cantitatea
estimat de ... kg reprezentând aproape totalul achizi iilor de cartofi efectuate în
perioada ianuarie-martie 2013, organul de inspec ie fiscal a aplicat pre ul de ...
lei/kg, nef când distinc ie între cartofi calitatea a I-a (pentru uz uman) i cartofi
calitatea a II-a (cartofi furajeri pentru uzul animalelor).
Din cantitatea de ... kg cartofi calitatea a II-a achizi ionat de la SC Z
SRL, verificat de organele de inspec ie fiscal , la momentul recep iei în
privin a originii, calit ii i cuantumului acesteia, în urma depozit rii i
transferului la punctele de vânzare, s-a efectuat o sortare, rezultând o cantitate de
... kg cartofi calitatea a I-a, vându i la pre ul de ... lei/kg. Organul de inspec ie
fiscal nu a operat o distinc ie între produsele de calitate i destina ie diferit
care evident au pre uri diferite.
Petenta sus ine c organul de inspec ie fiscal a înc lcat prevederile
legale în materie, respectiv pct.65.2 din HG 1050/2004: “Organul fiscal va
identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale,
luând în considerare pre ul de pia al tranzac iei sau al bunului impozabil,
precum i informa ii i documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului
care sunt relevante pentru impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal va
avea în vedere datele i informa iile de inute de acesta despre contribuabilii cu
activit i similare.”
În primul rând, petenta sus ine c organul de inspec ie fiscal nu a
analizat, astfel cum i-a propus prin obiectivul înscris în actele contestate, pre ul
cartofilor calitatea a II-a comercializa i, comparativ cu pre ul de pia i astfel
cum impune i textul de lege citat anterior, ci s-a limitat doar la compararea
pre urilor practicate de petent i aplicarea pre ului de ... lei/kg utilizat la
vânzarea cartofilor calitatea a I-a celor de calitatea a II-a, f r s expun
argumente concrete, relevante i edificatoare, care s demonstreze c societatea
a practicat pre uri sub limitele practicate pe pia .
Conform art.7 alin.(1) pct.26 din Codul Fiscal, pre ul de pia este definit
ca fiind: “suma care ar fi pl tit de un client independent unui furnizor
independent în acela i moment i în acela i loc, pentru acela i bun sau serviciu
ori pentru unul similar, în condi ii de concuren loial ” .
Astfel cum rezult i din capitolul II, pct. Il al Raportului de inspec ie
fiscal , petenta sus ine c nu a realizat tranzac ii cu persoane afiliate, astfel încât
s fie aplicabile metodele de determinare a pre ului de pia aplicabile într-un
astfel de caz, îns astfel cum rezult i din defini ia conceptului de pre de pia ,
organul de inspec ie fiscal era obligat s analizeze ofertele de pre , dar i
pre urile ferme practicate de alte societ i care vând produse comparabile,
respectiv cartofi calitatea a II-a.
În al doilea rând, obliga iile impuse organului de inspec ie fiscal prin
pct.65.2 din HG nr.1050/2004, respectiv obliga ia de a avea în vedere datele i
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informa iile de inute de acesta despre contribuabilii cu activit i similare, sus in
pozi ia exprimat de petent .
A adar, pentru stabilirea pre ului de pia , organul de inspec ie fiscal
trebuia s recurg la compararea pre urilor convenite între persoane
independente (ceea ce presupune analiza a cel pu in doi agen i economici
independen i), pentru tranzac ii comparabile (cartofi calitatea a II-a - cartofi
furajeri pentru uzul animalelor).
Din actele contestate, respectiv decizia de impunere i raportul de
inspec ie fiscal , petenta sus ine c nu rezult care pre uri au fost considerate de
pia i nici ce agen i economici le practic .
În stabilirea pre urilor de vânzare cu am nuntul a cantit ii de cartofi
calitatea a II-a, petenta a evaluat pre urile practicate de agen ii economici care
comercializeaz cartofi calitatea a II-a atât printr-un contact direct (în acest sens
este suficient s realizezi un sondaj în pie e i la punctele de desfacere a unei
astfel de m rfi), cât i prin analiza ofertelor prezentate pe internet, petenta
anexând contesta iei câteva anun uri în dovedire.
Ipotetic, petenta sus ine c i în cazul în care ar fi vândut cantitatea de
cartofi calitatea a I-a de ... kg care a rezultat în urma sort rii la pre urile de pia
aferente cartofilor furajeri calitatea a II-a, la un control inopinat al inspec iei
fiscale la punctele de vânzare ar fi fost sanc ionat întrucât ar fi vândut cartofi
calitatea a I-a la un pre inferior celui practicat. Pentru a preîntampina o astfel de
situa ie, petenta arat c din cantitatea de cartofi calitatea a II-a de ... kg, a sortat
cantitatea de ... kg care s-au dovedit a fi cartofi de calitatea a I-a, încheiend în
acest sens procese-verbale i pe care i-a valorificat la un pre corespunz tor,
astfel încât societatea s ob in profit, impozitul pe profit i TVA-ul achitânduse corespunz tor.
Petenta arat c dezacordul cu privire la modul în care organul de
inspec ie fiscal a aplicat pre ul de ... lei/kg la cartofii de calitatea a II-a a fost
exprimat i în obiec iunile la proiectul de raport din data de …2013. In raportul
de inspec ie fiscal din ...2013, s-a specificat faptul c petenta: “nu a putut
proba c nu a aplicat pre ul de vânzare de ... lei pentru întreaga cantitate de
cartofi recep ionat i vândut cu am nuntul, iar pre urile practicate de aceasta
pentru o mare cantitate de cartofi sunt inferioare celor practicate pe pia a
liber .”
Petenta sus ine c a dovedit veridicitatea tranzac iilor efectuate prin
documenta ia pus la dispozi ia organului de inspec ie fiscal . Rezult c
organul de inspec ie fiscal nu a avut în vedere documentele care au stat la baza
achizi ion rii cartofilor i procesele-verbale încheiate de comisarii G rzii
Financiare, cu ocazia recep iei m rfii, care atest calitatea produselor, de aceasta
depinzând în mod evident pre ul vânz rii lor.
Mai mult, petenta sus ine c organul de inspec ie fiscal nu a analizat i
stabilit un pre de pia fa de nicio categorie de produs comercializat de
societate, respectiv cartofi calitatea a II-a i cartofi calitatea a I-a, nerespectând
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obiectivul propus i aplicând în mod arbitrar un pre practicat de societate pentru
o alt categorie de produse, invocând faptul c potrivit art.65 alin.(2) din Codul
de Procedur Fiscal , se prevede:
“Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz de probe
sau constat ri proprii.”
Petenta sus ine c rezult din cele expuse mai sus, c organul de
inspec ie fiscal :
- nu i-a atins obiectivul stabilit, respectiv nu a analizat dac produsele au
fost comercializate la pre uri comparativ cu cele de pia , a ignorat
documenta ia depus în scopul verific rii, precum i calitatea produselor
confirmate prin verific rile organelor de control;
- nu a aplicat toate prevederile legale pertinente - pct.65.2 din HG
nr.1050/2004, le-a aplicat eronat i arbitrar în scopul impunerii unor
obliga ii fiscale suplimentare ilegale i nedatorate.
De asemenea, petenta precizeaz c a pl tit la timp i integral toate
datoriile c tre stat corespunz toare i nu s-a sustras niciodat de la plata
obliga iilor fiscale.
Petenta depune anexat la contesta ie: Decizia de impunere nr. .../...2013
i raportul de inspec ie fiscal nr. .../...2013 cu anexele aferente, obiec iunile
formulate de petent nr. …/...2013, procesele-verbale de desigilare întocmite de
comisarii G rzii Financiare, procese-verbale de sortare, procese-verbale de
recep ie a m rfii la punctul de vânzare din ..., anun uri oferte de pre cartofi
calitatea a II-a.
Pentru toate aceste considerente, petenta solicit admiterea contesta iei i
anularea deciziei de impunere nr. .../...2013 i a raportului de inspec ie fiscal nr.
.../...2013, ambele întocmite de organele de inspec ie fiscal din cadrul
Activit ii de Inspec ie Fiscal a AJFP ....
II. Organele de inspec ie fiscal din cadrul AJFP ... – Inspec ie Fiscal ,
prin Decizia de impunere nr. .../...2013 privind obliga iile fiscale suplimentare
de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr. .../...2013, au consemnat urm toarele:
Urmare a solicit rii de control încruci at a DGFP ... cu nr. .../...2013,
înregistrat la DGFP ... sub nr..../...2013, în data de ...2013 a fost efectuat un
control încruci at la acest contribuabil.
Controlul a avut ca obiectiv verificarea realit ii i legalit ii tranzac iilor
comerciale dintre SC X SRL ..., în calitate de client i SC Y SRL ..., în calitate
de furnizor, pe perioada martie 2013, precum i analiza pre urilor practicate
comparativ cu cele de pia , în contextul în care bunurile tranzac ionate au fost
de natura legume-fructe, domeniu cu risc fiscal, supus monitoriz rii conform
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procedurii privind monitorizarea transporturilor de bunuri provenind din ri
membre ale Uniunii Europene.
Cu ocazia acelei verific ri s-a constatat c , contribuabilul a achizi ionat
de la SC Y SRL ..., bunuri, respectiv «cartofi», în cantitate de ... kg cu pre
unitar f r TVA în sum de ... lei (pre unitar cu TVA în sum de ... lei), în baza
facturii nr..../...2013, în valoare total de ... lei, din care valoare f r TVA în
sum de ... lei i TVA aferent în sum de ... lei. Factura a fost înregistrat în
jurnalul de cump r ri aferent lunii martie 2013, în balan a de verificare aferent
lunii martie 2013, în decontul de TVA aferent lunii martie 2013 i a fost
raportat în declara ia 394 aferent lunii martie 2013.
Marfa de mai sus a fost recep ionat de c tre contribuabil, în baza NIR
.../...2013 la pre de vânzare cu am nuntul unitar de ... lei/kg cartofi, iar valoarea
total recep ionat la pre cu am nuntul a fost în sum de ... lei, din care valoare
f r TVA în sum de ... lei i TVA aferent în sum de ... lei.
De asemenea, organele de inspec ie fiscal , cu ocazia controlului au
constatat c , contribuabilul a mai achizi ionat cartofi i de la un alt furnizor, iar
în privin a pre urilor sub care a fost comercializat acest marf a rezultat c o
mic cantitate a fost vândut la pre uri de pia , iar pentru o cantitate mare s-au
practicat pre uri inferioare celor practicate pe pia a liber .
În contextul reglement rilor legale cu privire la monitorizarea
transporturilor de bunuri provenind din ri membre ale Uniunii Europene, de
c tre personalul G rzii Financiare, în sarcina structurilor de inspec ie fiscal au
fost dispuse m suri cu privire la verificarea pre urilor practicate de c tre
contribuabili, respectiv dac acestea sunt cele practicate pe pia a liber .
Verificarea se face pe întreg circutul de comercializare, pân la beneficiarul
final.
Din verificarea actelor i documentelor puse la dispozi ie de c tre
reprezentantul legal al contribuabilului, organele de inspec ie fiscal au mai
constatat c , în perioada ianuarie-martie 2013, contribuabilul achizi ioneaz de
la SC Z SRL (societate la care este asociat unic i administrator este dl. ...,
asociat i administrator i la SC X SRL), câteva sortimente de legume-fructe, din
care în cantitate mare cartofi.
Astfel, în aceast perioad contribuabilul înregistreaz în eviden a
contabil un num r de ... facturi de achizi ie de bunuri, constând în legumefructe, de la SC Z SRL, din care: “cartofi calitatea a II-a ...”, în cantitate de ...
kg i în valoare de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei i TVA
aferent în sum de ... lei.
În anexa nr.5 la RIF a fost întocmit un centralizator cu aceste achizi ii,
iar în anexa nr.6 la RIF sunt prezentate în xerocopie facturile de achizi ie în
num r de ..., notele de recep ie i constatare diferen e aferente i o serie de
documente înso itoare intitulate “procese verbale de sortare”.
Facturile de achizi ie de bunuri, emise de SC Z SRL, au fost înregistrate
în eviden a contabil a contribuabilului, în jurnalele de cump r ri din perioada
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ianuarie – martie 2013, în balan ele de verificare aferente lunilor ianuarie,
februarie, în deconturile de TVA aferente perioadei ianuarie-martie 2013 i au
fost raportate în declara ia 394 aferent perioadei ianuarie-martie 2013.
Din aceast cantitate de cartofi calitatea a II-a de provenien din ...,
contribuabilul, în baza unor procese verbale de sortare, întocme te notele de
recep ie a m rfurilor la pre uri de vânzare cu am nunutul, dup cum urmeaz :
- cantitatea de ... kg, reprezentând cartofi calitatea a I-a rezulta i din sortare, la
pre de vânzare cu am nuntul în valoare de ... lei/kg, iar valoarea total
recep ionat este în sum de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei
i TVA aferent în sum de ... lei. În anexa nr.7 la RIF este prezentat un
centralizator cu notele de recep ie i constatare diferen e în care au fost
recep ionate aceste cantit i de cartofi;
- cantitatea de ... kg, reprezentând cartofi calitatea a II-a, la pre de vânzare cu
am nuntul în valoare de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i, respectiv ...
lei/kg, în valoare total de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei i
TVA aferent în sum de ... lei. În anexa nr.8 la RIF este prezentat un
centralizator cu notele de recep ie i constatare diferen e în care au fost
recep ionate aceste cantit i de cartofi.
Organele de inspec ie fiscal au men ionat faptul c , total valoare a
cartofilor, achizi iona i de la SC Z SRL, recep ionat la pre cu am nuntul este
în sum de ... lei (... lei +... lei = ... lei), din care valoare f r TVA în sum de ...
lei i TVA aferent în sum de ... lei.
La aceast valoare a cartofilor, achizi iona i de la SC Z SRL, se adaug
valoarea cartofilor achizi iona i de la SC Y SRL recep ionat la pre cu
am nuntul în sum de ... lei, rezultând o valoare total a cartofilor recep ionat
i înregistrat de contribuabil la pre cu am nuntul în sum total de ... lei (... lei
+ ... lei) .
Astfel, totalul cantit ilor de cartofi achizi iona i, în perioada ianuariemartie 2013, de c tre contribuabil de la cei 2 furnizori, SC Y SRL i SC Z SRL,
este în sum de ... kg (... kg+... kg).
Referitor la modul de comercializare a bunurilor mai sus descrise,
organele de inspec ie fiscal au constatat c acestea au fost vândute de c tre
contribuabil, preponderent cu am nuntul, în punctele de desfacere cu am nuntul
de la sediul social i de la punctul de lucru al contribuabilului din ....
În ceea ce prive te cantit ile de cartofi comercializate de c tre
contribuabil, în perioada ianuarie - martie 2013, organele de inspec ie fiscal au
constatat urm toarele:
- pentru cantitatea de ... kg, au identificat bonuri fiscale emise de aparatul de
marcat electronic fiscal de la gestiunea aflat la sediul social al contribuabilului
din ..., str. ..., nr. .... În anexa nr.9 la RIF este prezentat situa ia centralizatoare
cu aceste bonuri fiscale, din care rezult c aceast cantitate de ... kg a fost
comercializat la pre uri de vânzare cu am nuntul de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg
i ... lei/kg, valoarea total de ... lei.
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Din aceasta cantitate înscris în bonurile fiscale de la acesta gestiune,
pentru cantitatea de cartofi de ... kg, au fost emise i facturi fiscale pe numele
unor persoane fizice (în anexa nr.10 la RIF sunt prezentate în xerocopie aceste
facturi), facturi pe care s-a înscris «achitat», enumerându-se mai multe bonuri
fiscale, pe fiecare dintre aceste facturi. În anexa nr.11 la RIF a fost întocmit o
situa ie cu aceste facturi. Facturile au fost emise pe numele a ... persoane fizice,
fiind facturate pe numele fiec reia dintre ele cantit i de peste ... kg, ... kg, ... kg,
etc.
De asemenea, se observ c pe aceste facturi pre urile de vânzare f r
TVA a cartofilor sunt de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg, adic pre urile
de vânzare cu TVA înscrise pe bonurile fiscale, rezultând astfel inadverten e
legate de faptul c aceste facturi, în cazul de fa nu pot reprezenta
contravaloarea bonurilor fiscale;
- pentru cantitatea de ... kg au fost emise facturi de vânzare cu ridicata c tre
clien i persoane juridice (anexa nr.10 la RIF).
- în ceea ce prive te vânz rile de cartofi de la gestiunea de la punctul de lucru al
contribuabilului din ..., unitate dotat cu aparat de marcat electronic fiscal,
bonurile fiscale emise la aceast unitate sunt ilizibile i, în consecin , nu s-au
putut identifica cantit ile de cartofi comercializate la acesta gestiune.
Veniturile din vânz rile cu am nuntul au fost înregistrate, pe baza de
monetar pentru fiecare gestiune cu am nuntul, fiind cuprinse în jurnalele de
vânz ri aferent perioadei ianuarie-martie 2013, în balan ele de verificare
aferente perioadei ianuarie-martie 2013 i în deconturile de TVA aferente
perioadei ianuarie-martie 2013.
În consecin a celor mai sus prezentate în leg tur cu pre urile de ...
lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg, organele de inspec ie fiscal au constatat c
acestea sunt mult inferioare pre ului practicat de contribuabil de ... lei/kg pentru
o cantitate redus de cartofi, cât i nivelului pre urilor practicate pe pia a liber .
Organele de inspec ie fiscal au men ionat faptul c situa ia de fapt a
condus la indiciul ca eviden ele fiscale ale contribuabilului nu permit stabilirea
corect a bazei de impunere a impozitului pe profit, iar veniturile din vânzarea
acestor bunuri nu au fost înregistrate, în integralitatea lor, în eviden a financiarcontabil , iar impozitul pe profit nu a fost stabilit, ca i obliga ie fiscal datorat
bugetului de stat, i înregistrat de c tre contribuabil în eviden a financiarcontabil i nu a fost declarat, prin depunerea de declara ii fiscale, trimestriale,
la organul fiscal teritorial.
Toate acestea sunt elemente care dau dreptul organului fiscal s
procedeze la stabilirea din oficiu a obliga iilor fiscale datorate, respectiv a
impozitului pe profit i în condi iile în care contribuabilul avea obliga ia
declar rii veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obliga iei fiscale se face
prin estimarea bazei de impunere, potrivit art.67 din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal i pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea
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Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal .
Organele de inspec ie fiscal au men ionat faptul c în aplicarea art.67
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal a fost emis OPANAF
nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, care la pct.1.4
din Anexa, este prezentat ca metod , metoda de estimare a produsului i a
volumului acestuia, num rul produselor comercializate poate fi estimat pe baza
eviden ei contribuabilului.
Respectiv, în acest caz, în care nu a putut fi determinat cantitatea de
cartofi vândut de contribuabil cu am nuntul, la gestiunea de la punctul de lucru
din ..., deoarece bonurile fiscale emise la aceasta gestiune sunt ilizibile, organele
de inspec ie fiscal au procedat la estimarea cantit ii de cartofi vândut cu
am nuntul, în perioada ianuarie-martie 2013, la nivelul cantit ii de cartofi
recep ionate de contribuabil, în perioada ianuarie-martie 2013.
Astfel, din cantitatea de cartofi în sum total de ... kg recep ionat de
contribuabil la pre uri de vânzare cu am nuntul, organele de inspec ie fiscal au
sc zut cantitatea de ... kg pe care contribuabilul a vândut-o cu ridicata i au
determinat cantitatea de ... kg de cartofi vândut cu am nuntul.
Organele de inspec ie fiscal au aplicat pre ul de vânzare de ... lei/kg la
aceasta cantitate estimat de ... kg i au determinat venitul brut în sum de ...
lei.
În condi iile în care nu s-au putut stabili cu exactitate veniturile din
vânzarea cu am nuntul de c tre contribuabil a cartofilor, în perioada ianuariemartie 2013, organele de inspec ie fiscal au estimat valoarea acestora la nivelul
valorii cantit ii de cartofi recep ionat de contribuabil cu am nuntul, în
perioada ianuarie-martie 2013, în sum de ... lei.
Organele de inspec ie fiscal au determinat veniturile suplimentare prin
compararea veniturilor contribuabilului în sum de ... lei, cu venitul brut
determinat, ca urmare a aplic rii pre ului de vânzare, rezultând astfel o diferen
de venituri neînregistrat în eviden a contabil în sum de ... lei (... lei - ... lei).
Veniturile determinate suplimentar de inspec ie fiscal sunt în sum de ... lei, din
care valoare f r TVA în sum de ... lei i TVA aferent ... lei.
În consecin a celor mai sus prezentate i în baza prevederilor art.19
alin.(1) din Legea nr.571/3003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, art. 67 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal
i pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
pct.1.4 din Anexa la OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a
bazei de impunere, organele de inspec ie fiscal au constatat c baza impozabil
a impozitului pe profit, în perioada ianuarie-martie 2013, a fost diminuat cu
suma de ... lei, reprezentând venituri neînregistrate din vânzarea de cartofi.

15

A fost determinat impozitul pe profit suplimentar, prin aplicarea cotei de
16% asupra bazei de impozitare estimat în sum de ... lei i a fost calculat un
impozit pe profit suplimentar în sum de ... lei.
Pentru nevirarea în termenul legal a impozitului pe profit stabilit
suplimentar s-au calculat, conform art.119 din OG nr.92/2003, major ri de
întârziere în sum de ... lei, calculate din data de ...2013 pân la data de ...2013.
De asemenea în baza prevederilor art.128 alin.(1), art.137 alin.(1) lit.a)
din Legea nr.571/3003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, art.67 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal i
pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , pct.1.4 din Anexa
la OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere,
organele de inspec ie fiscal au constatat c baza impozabil a taxei pe valoarea
ad ugat , în perioada ianuarie-martie 2013, a fost diminuat cu suma de ... lei,
reprezentând venituri neînregistrate din vânzarea de cartofi.
Astfel, având în vedere veniturile impozabile determinate suplimentar,
prin estimare, în sum total de ... lei, organele de inspec ie fiscal au procedat
la determinarea TVA colectat în sum de ... lei, prin aplicarea cotei standard de
24% asupra veniturilor estimate din vânzarea acestor bunuri – în sum de ... lei.
În aceste condi ii, TVA colectat suplimentar în timpul inspec iei fiscal ,
reprezint TVA de plat determinat suplimentar în sum de ... lei.
Pentru nevirarea în termenul legal a TVA stabilit suplimentar s-au
calculat, art.119 din OG nr.92/2003, major ri de întârziere în sum de ... lei,
calculate din data de ...2013 pân la data de ...2013.
III. Având în vedere sus inerile petentului, documentele existente la
dosarul cauzei i prevederile legale în vigoare, invocate de c tre petent i de
c tre organele fiscale, se re in urm toarele:
SC X SRL are sediul în ..., str. ..., nr. ..., jude ul ..., având C.I.F. ...,
înregistrat la ORC ... sub nr. ..., reprezentat prin dl. ..., în calitate de
administrator.
Contesta ia a fost înregistrat la AJFP ... sub nr. .../...2013, fiind
formulat împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2013 privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis de AJFP ... –
Inspec ie Fiscal , în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. .../...2013 i vizeaz
suma total de ... lei reprezentând:
... lei – impozit pe profit;
... lei – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;
... lei – TVA;
... lei – major ri de întârziere aferente TVA.
III.1. Referitor la cap tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând:
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... lei – impozit pe profit;
... lei – TVA,
DGRFP Timi oara, prin Serviciul de Solu ionare a Contesta iilor este investit
s se pronun e cu privire la impozitul pe profit i taxa pe valoarea ad ugat
aferent veniturilor estimate din vânzarea cartofilor, în condi iile în care
societatea nu prezint alte documente de natur s combat constat rile
organelor de inspec ie fiscal .
În fapt, urmare a solicit rii de control încruci at a DGFP ... cu nr.
.../...2013, înregistrat la DGFP ... sub nr. .../...2013, în data de 23.04.2013 a fost
efectuat un control încruci at la acest contribuabil.
Controlul a avut ca obiectiv verificarea realit ii i legalit ii tranzac iilor
comerciale dintre SC X SRL ..., în calitate de client i SC Y SRL ..., în calitate
de furnizor, pe perioada martie 2013, precum i analiza pre urilor practicate
comparativ cu cele de pia , în contextul în care bunurile tranzac ionate au fost
de natura legume - fructe, domeniu cu risc fiscal, supus monitoriz rii conform
procedurii privind monitorizarea transporturilor de bunuri provenind din ri
membre ale Uniunii Europene.
În urma verific rilor efectuate, organele de inspec ie fiscal au constatat
c SC X SRL ... a achizi ionat de la SC Y SRL ..., cantitate de ... kg cu pre
unitar f r TVA în sum de ... lei (pre unitar cu TVA în sum de ... lei), în baza
facturii nr. ... / ...2013, în valoare total de ... lei, din care valoare f r TVA în
sum de ... lei i TVA aferent în sum de ... lei. Factura a fost înregistrat în
jurnalul de cump r ri aferent lunii martie 2013, în balan a de verificare aferent
lunii martie 2013, în decontul de TVA aferent lunii martie 2013 i a fost
raportat în declara ia 394 aferent lunii martie 2013. Marfa de mai sus a fost
recep ionat de c tre contribuabil, în baza NIR .../...2013 la pre de vânzare cu
am nuntul unitar de ... lei/kg cartofi, iar valoarea total recep ionat la pre cu
am nuntul este în sum de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei i
TVA aferent în sum de ... lei.
De asemenea, organele de inspec ie fiscal , cu ocazia controlului au mai
constatat c în perioada ianuarie - martie 2013 contribuabilul a mai achizi ionat
cartofi i de la un alt furnizor, SC Z SRL (societate la care este asociat unic i
administrator dl. ..., asociat i administrator i al SC X SRL), câteva sortimente
de legume-fructe, din care în cantitate mare cartofi.
Astfel, în aceast perioad contribuabilul înregistreaz în eviden a
contabil un num r de ... facturi de achizi ie de bunuri, constând în legumefructe, de la SC Z SRL, din care: “cartofi calitatea a II-a ...”, în cantitate de ...
kg i în valoare de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei i TVA
aferent în sum de ... lei.
Din aceast cantitate de cartofi, calitatea a II-a de provenien din ...,
contribuabilul, în baza unor procese verbale de sortare, întocme te notele de
recep ie a m rfurilor la pre uri de vânzare cu am nunutul, dup cum urmeaz :
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- cantitatea de ... kg, reprezentând cartofi calitatea a I-a rezulta i din sortare, la
pre de vânzare cu am nuntul în valoare de ... lei/kg, iar valoarea total
recep ionat este în sum de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei
i TVA aferent în sum de ... lei;
- cantitatea de ... kg, reprezentând cartofi calitatea a II-a, la pre de vânzare cu
am nuntul în valoare de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg, respectiv ... lei/kg,
în valoare total de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei i TVA
aferent în sum de ... lei;
Organele de inspec ie fiscal au men ionat faptul c , valoarea total a
cartofilor achizi iona i de la SC Z SRL, recep ionat la pre cu am nuntul, este
în sum de ... lei (... lei +... lei), din care valoare f r TVA în sum de ... lei i
TVA aferent în sum de ... lei.
Astfel, organele de inspec ie fiscal au men ionat faptul c totalul
cantit ilor de cartofi achizi iona i, în perioada ianuarie-martie 2013, de c tre SC
X SRL de la cei 2 furnizori, SC Y SRL i SC Z SRL, este de ... kg (... kg + ...
kg), rezultând o valoare total a cartofilor recep ionat i înregistrat de
contribuabil la pre cu am nuntul în sum total de ... lei (... lei + ... lei).
Referitor la modul de comercializare a bunurilor mai sus descrise,
organele de inspec ie fiscal au men ionat faptul c , în privin a pre urilor sub
care a fost comercializat acest marf a rezultat c o mic cantitate a fost
vândut la pre uri de pia , iar pentru o cantitate mare s-au practicat pre uri
inferioare celor practicate pe pia a liber .
Organele de inspec ie fiscal au constatat c acestea au fost vândute de
c tre contribuabil, preponderent cu am nuntul, în punctele de desfacere cu
am nuntul de la sediul social i de la punctul de lucru al contribuabilului din ....
În ceea ce prive te cantit ile de cartofi comercializate de c tre SC X
SRL, în perioada ianuarie - martie 2013, organele de inspec ie fiscal au
constatat urm toarele:
- pentru cantitatea de ... kg, au identificat bonuri fiscale emise de aparatul de
marcat electronic fiscal de la gestiunea aflat la sediul social al SC X SRL din
..., din care rezult c a fost comercializat la pre uri de vânzare cu am nuntul de
... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg, în valoarea total de ... lei.
- din aceasta cantitate înscris în bonurile fiscale de la acest gestiune, pentru
cantitatea de cartofi de ... kg, au fost emise i facturi fiscale pe numele unor
persoane fizice, facturi pe care s-a înscris «achitat», enumerându-se mai multe
bonuri fiscale, pe fiecare dintre aceste facturi. Facturile au fost emise pe numele
a ... persoane fizice, fiind facturate pe numele fiec reia dintre ele cantit i de
peste ... kg, ... kg, ... kg, etc.;
- de asemenea, se observ c pe aceste facturi, pre urile de vânzare f r TVA a
cartofilor sunt de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg, adic pre urile de
vânzare cu TVA înscrise pe bonurile fiscale, rezultând astfel inadverten e legate
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de faptul c aceste facturi, în cazul de fa nu pot reprezenta contravaloarea
bonurilor fiscale;
- pentru cantitatea de ... kg au fost emise facturi de vânzare cu ridicata c tre
clien i persoane juridice.
- în ceea ce prive te vânz rile de cartofi de la gestiunea de la punctul de lucru al
SC X SRL din ..., unitate dotat cu aparat de marcat electronic fiscal, bonurile
fiscale emise la aceast unitate sunt ilizibile i, în consecin , nu s-au putut
identifica cantit ile de cartofi comercializate la acesta gestiune.
În consecin a celor mai sus prezentate, organele de inspec ie fiscal au
constata c :
- în leg tur cu pre urile de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg sub care au
fost comercializa i cartofii, acestea sunt mult inferioare pre ului practicat de SC
X SRL de ... lei/kg pentru o cantitate redus de cartofi, cât i nivelului pre urilor
practicate pe pia a liber .
- situa ia de fapt a condus la indiciul c eviden ele fiscale ale SC X SRL nu
permit stabilirea corect a bazei de impunere, iar veniturile din vânzarea acestor
bunuri nu au fost înregistrate, în integralitatea lor, în eviden a financiarcontabil .
Astfel, organele de inspec ie fiscal , au procedat la estimarea bazei de
impunere, potrivit art.67 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal
i pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , OPANAF
nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, stabilind
c din cantitatea de cartofi în sum total de ... kg, recep ionat de SC X SRL la
pre uri de vânzare cu am nuntul, organele de inspec ie fiscal au sc zut
cantitatea de ... kg pe care SC X SRL a vândut-o cu ridicata i au determinat
cantitatea de ... kg de cartofi vândut cu am nuntul, la care au aplicat pre ul de
vânzare de ... lei/kg i au determinat venitul brut în sum de ... lei.
În condi iile în care nu s-au putut stabili cu exactitate veniturile din
vânzarea cu am nuntul de c tre contribuabil a cartofilor, în perioada ianuariemartie 2013, organele de inspec ie fiscal au estimat valoarea acestora la nivelul
valorii cantit ii de cartofi recep ionat de contribuabil cu am nuntul, în
perioada ianuarie - martie 2013, în sum de ... lei.
Organele de inspec ie fiscal au determinat veniturile suplimentare prin
compararea veniturilor contribuabilului în sum de ... lei, cu venitul brut
determinat prin estimare, ca urmare a aplic rii pre ului de vânzare, rezultând
astfel o diferen de venituri neînregistrat în eviden a contabil în sum de ... lei
(... lei - ... lei).
În consecin , veniturile determinate suplimentar de organele de
inspec ie fiscal sunt în sum de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ...
lei i TVA aferent ... lei.
Fa de cele mai sus prezentate i în baza prevederilor art.19 alin.(1) din
Legea nr.571/3003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
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ulterioare, coroborate cu preciz rile art.67 din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal i pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
pct.1.4 din Anexa la OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a
bazei de impunerea, organele de inspec ie fiscal au determinat impozitul pe
profit suplimentar, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de impozitare
estimat în sum de ... lei i a fost calculat un impozit pe profit suplimentar în
sum de ... lei.
De asemenea în baza prevederilor art.128 alin.(1), art.137 alin.(1) lit.a)
din Legea nr.571/3003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, coroborate cu preciz rile art.67 din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal i pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
pct.1.4 din Anexa la OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a
bazei de impunere, organele de inspec ie fiscal , prin aplicarea cotei standard de
24% asupra veniturilor estimate din vânzarea acestor bunuri, în sum de ... lei,
au procedat la calcularea TVA colectat , care reprezint TVA determinat
suplimentar de plat în sum de ... lei.
În drept, art.67 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, arat :
„Art. 67
(1) Organul fiscal stabile te baza de impunere i obliga ia fiscal de plat
aferent , prin estimarea rezonabil a bazei de impunere, folosind orice prob i
mijloc de prob prev zute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina
situa ia fiscal corect .
(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz în situa ii cum ar
fi:
a) în situa ia prev zut la art. 83 alin. (4);
b) în situa ia în care organele de inspec ie fiscal constat c eviden ele
contabile sau fiscale ori declara iile fiscale sau documentele i informa iile
prezentate în cursul inspec iei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum i în
situa ia în care acestea nu exist sau nu sunt puse la dispozi ia organelor de
inspec ie fiscal .
(3) În situa iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept ite s
stabileasc prin estimare bazele de impunere, acestea identific acele elemente
care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale.
(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot
folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin
ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ”,
coroborate cu preciz rile pct.65.1 i pct.65.2 din Normele metodologice
aprobate prin HG nr. 1050/2004, potrivit c rora:
“65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa ii cum sunt:
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a) contribuabilul nu depune declara ii fiscale sau cele prezentate nu permit
stabilirea corect a bazei de impunere;
b) contribuabilul refuz s colaboreze la stabilirea st rii de fapt fiscale, inclusiv
situa iile în care contribuabilul obstruc ioneaz sau refuz ac iunea de inspec ie
fiscal ;
c) contribuabilul nu conduce eviden a contabil sau fiscal ;
d) când au disp rut eviden ele contabile i fiscale sau actele justificative privind
opera iunile produc toare de venituri i contribuabilul nu i-a îndeplinit
obliga ia de refacere a acestora.
65.2. Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate
situa iei de fapt fiscale, luând în considerare pre ul de pia al tranzac iei sau al
bunului impozabil, precum i informa ii i documente existente la dosarul fiscal
al contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, iar, în lipsa acestora,
organul fiscal va avea în vedere datele i informa iile de inute de acesta despre
contribuabili cu activit i similare”.
Conform prevederilor art.1 alin.(1), art.2, art.3, Anexa - pct.1.4 din
OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere,
care precizeaz :
„Art.1 (1) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe,
contribu ii i alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se
efectueaz de organele de inspec ie fiscal în situa ii cum ar fi:
- documentele i informa iile prezentate în cursul inspec iei fiscale sunt
incorecte sau incomplete;
- documentele i informa iile solicitate nu exist sau nu sunt puse la dispozi ia
organelor de inspec ie fiscal .”
„Art. 2 - În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de
inspec ie fiscal pot folosi urm toarele metode:
a) metoda sursei i cheltuirii fondurilor;
b) metoda fluxurilor de trezorerie;
c) metoda marjei;
d) metoda produsului/serviciului i volumului;
e) metoda patrimoniului net.”
“Art. 3 - Selectarea metodelor de stabilire prin estimare a bazelor de impunere
se va face în func ie de situa ia identificat la contribuabil, sursele de
informa ii, înscrisurile identificate i de complexitatea activit ii verificate.”
“1.4. Metoda produsului/serviciului i a volumului
Metoda const în estimarea bazei impozabile pentru determinarea
obliga iei fiscale, în condi iile în care se cunoa te sau se poate determina
num rul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul de activitate
din perioada supus controlului.
Num rul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul de
activitate poate fi estimat pe baza eviden ei în condi iile în care registrele
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întocmite con in informa ii privind costul bunurilor vândute (cost de achizi ie,
cost de produc ie) i/sau folosind date i informa ii din diverse surse.
Dup estimarea num rului produselor/serviciilor comercializate/prestate
i/sau volumul activit ii desf urate se aplic pre ul de vânzare practicat pe
unitate de produs/serviciu sau volum de activitate, determinându-se astfel
venitul brut.
Determinarea veniturilor suplimentare se realizeaz prin compararea
veniturilor înregistrate în eviden e contabile cu veniturile determinate, ca
urmare a aplic rii pre urilor de vânzare asupra unit ilor i volumului
activit ii.
Veniturile suplimentare se ajusteaz cu elemente de venit neimpozabil i
cheltuieli nedeductibile în vederea estim rii bazei impozabile i a stabilirii
obliga iei fiscale.
Metoda poate furniza informa ii cu privire la sumele încasate i
neeviden iate, ca urmare a comercializ rii bunurilor i prest rii serviciilor.”
Fa de prevederile legale de mai sus se re ine c în cazul în care
organele de inspec ie fiscal constat c eviden ele contabile sau fiscale ori
declara iile fiscale sau documentele i informa iile prezentate în cursul inspec iei
fiscale sunt incorecte, incomplete, precum i în situa ia în care acestea nu exist
sau nu sunt puse la dispozi ia organelor de inspec ie fiscal , acestea sunt
îndrept ite s procedeze la estimarea bazei de impunere, folosind orice prob i
mijloc de prob prev zute, iar estimarea bazându-se pe elemente de fapt cât mai
apropiate situa iei ce trebuie estimat .
În spe sunt incidente prevederile art.19 alin.(1), art.128 alin.(1) i
art.137 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, care arat :
“Art.19 (1) 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 si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
“Art.128 Livrarea de bunuri
(1) Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de
bunuri ca i un proprietar.”
“Art. 137 (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este constituit
din:
a) pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii, altele decât cele prev zute
la lit. b) i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob inut sau care urmeaz
a fi ob inut de furnizor ori prestator din partea cump r torului, beneficiarului
sau a unui ter , inclusiv subven iile direct legate de pre ul acestor opera iuni;”
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Referitor la cercetarea penal a SC X SRL;
Prin referatul nr..../...2013 privind propunerile de solu ionare a
contesta iei, organele de inspec ie fiscal au men ionat: „Urmare a constat rilor
din inspec ia fiscal general efectuat la SC X SRL, în baza art. 108 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, organele de inspec ie fiscal au întocmit plângerea
penal cu nr..../...2013 c tre Parchetul de pe lâng Tribunalul ..., pentru
cercetarea penal a SC X SRL.”.
Ulterior, prin referatul nr..../...2014 întocmit de organele competente din
cadrul AJFP ... – Serviciul Juridic, au consemnat urm toarele:
- organele competente din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul ..., au
desf urat cercet ri sub aspectul comiterii infrac iunii de evaziune fiscal
prev zut la art.9 alin.(1) lit.b), cu privire la ..., administrator al SC X SRL i în
urma finaliz rii cercet rilor, prin Rezolu ia nr. .../.../2013 din data de ...2014, au
dispus neînceperea urm ririi penale fa la ..., administrator al SC X SRL,
re inându-se faptul c prejudiciul indicat de organele fiscale a fost recuperat în
întregime;
- în urma analiz rii rezolu iei nr. .../.../2013 din data de ...2014 de c tre organele
competente din cadrul AJFP ... – Serviciul Juridic, întrucât parchetul competent
nu a f cut aplicarea dispozi iilor art.10 din Legea nr.241/2005, AJFP ... a
procedat la formularea plângerii împotriva rezolu iei nr. .../.../2013 din data de
...2014;
- prin Procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale încheiat la data de ...2014
de Parchetul de pe lâng Tribunalul ..., înregistrat la AJFP ... sub nr. .../...2014,
s-a dispus înl turarea omisiunii v dite din cuprinsul dispozitivului rezolu iei nr.
.../.../2013 dat în data de ...2014, urmând a fi completat în sensul c fa de ... se
va aplica sanc iunea administrativ a amenzii în cuantum de ... lei care se va
comunica la cazierul fiscal în vederea înregistr rii.
- prin Ordonan a nr..../.../.../2014 emis în data de ...2014 de c tre primprocurorul Parchetului de pe lâng Tribunalul ..., înregistrat la AJFP ... sub nr.
.../...2014, s-a respins plângerea formulat de AJFP ..., re inându-se în motivarea
solu iei, c prin procesul-verbal de îndreptare a erorii materiale s-a dispus
completarea rezolu iei cu privire la aplicarea sanc iunii administrative, fiind
respectate astfel dispozi iile legale con inute de Legea nr.241/2005.
Astfel, în spe sunt incidente i prevederile OPANAF nr.450/2013
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , la pct.10.4 se prevede c :
“10.4. La solu ionarea contesta iilor, organele de solu ionare se vor pronun a i
în raport cu motivarea rezolu iilor de scoatere de sub urm rire penal,
neîncepere sau încetare a urm ririi penale, precum i a expertizelor efectuate în
cauz , în m sura în care au implica ii asupra aspectelor fiscale.”
A proceda altfel, per a contrario, ar însemna s fi ignorate cercet rile
organelor de urm rire penal efectuate în cauz , fapt ce ar fi putut conduce la o
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contrarietate între hotarârea penal i cea civil care ar fi determinat afectarea
prestigiului justi iei i a ordinii publice, cu consecin ele ce ar fi putut decurge
din aceast situa ie, în condi iile în care, în temeiul art.108 din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, organele de inspec ie fiscal , constatând indiciile savâr irii unor
infrac iuni, au sesizat organele de cercetare penal .
Potrivit Codului de procedur penal , cercetarea penal reprezint
activitatea specific desf urat de organele de cercetare penal , având drept
scop strângerea probelor necesare cu privire la existen a infrac iunilor,
identificarea f pta ilor i stabilirea r spunderii acestora, pentru a se constata
dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea în judecat , iar aceste aspecte pot
avea o înrâurire hot râtoare asupra solu iei ce urmeaz s fie dat de procedura
administrativ .
În aceste condi ii, trebuie re inut aspectul c organele de cercetare penal
prin Rezolu ia nr. .../.../2013 din data de ...2014, au dispus neînceperea urm ririi
penale fa la ..., administrator al SC X SRL, pentru infrac iunea de evaziune
fiscal prev zut la art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr.241/2005, care prevede:
„ART.9
(1) Constituie infrac iuni de evaziune fiscal i se pedepsesc cu închisoare de
la 2 ani la 8 ani i interzicerea unor drepturi urm toarele fapte s vâr ite în
scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga iilor fiscale:
b) omisiunea, în tot sau în parte, a eviden ierii, în actele contabile ori în alte
documente legale, a opera iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor
realizate;”,
tocmai pentru faptul c prejudiciul constatat de organele de inspec ie fiscal a
fost acoperit, organele de cercetare penal inând cont de faptul c în cazul
s vâr irii unei infrac iuni de evaziune fiscal prev zute de Legea nr.241/2005, la
art.10 din acest act normativ se prevede:
„În cazul s vâr irii unei infrac iuni de evaziune fiscal prev zute de prezenta
lege, dac în cursul urm ririi penale sau al judec ii, pân la primul termen de
judecat , învinuitul ori inculpatul acoper integral prejudiciul cauzat, limitele
pedepsei prev zute de lege pentru fapta s vâr it se reduc la jum tate. Dac
prejudiciul cauzat i recuperat în acelea i condi ii este de pân la 100.000 euro,
în echivalentul monedei na ionale, se poate aplica pedeapsa cu amend . Dac
prejudiciul cauzat i recuperat în acelea i condi ii este de pân la 50.000 euro,
în echivalentul monedei na ionale, se aplic o sanc iune administrativ , care se
înregistreaz în cazierul judiciar”.
Astfel, în spe , organele de cercetare penal au re inut s vâr irii unei
infrac iuni de evaziune fiscal prev zute de Legea nr.241/2005, dar întrucât
prejudiciul constatat de organele de inspec ie fiscal a fost acoperit, f ptuitorului
i-a fost aplicat sanc iunea administrativ a amenzii în cuantum de ... lei, care se
înregistreaz în cazierul fiscal.
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Referitor la sus inerea petentei c : „a achizi ionat de la SC Z SRL
cantitatea de ... kg cartofi, astfel încât nu a sesizat calculul care a condus la
stabilirea sumei de ... kg cartofi”,
aceasta nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât
organele de inspec ie fiscal , la pag.3 i 7 din decizia de impunere i la pag.6 i
7 din raportul de inspec ie fiscal , au f cut men iunea c :
«În consecin a celor mai sus prezentate în leg tur cu pre urile de ... lei/kg, ...
lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg sub care a fost comercializate cu am nuntul
cantitatea de ... kg de cartofi, organele de inspec ie fiscal au constatat c
acestea sunt mult inferioare pre ului practicat de contribuabil de ... lei/kg pentru
o cantitate redus de cartofi, cât i nivelului pre urilor practicate pe pia a
liber .»,
aceast sum de ... kg de cartofi nu are nicio influen în sensul celor sus inute
de petent c a achizi ionat de la SC Z SRL cantitatea de ... kg cartofi, în
condi iile în care cantitatea de ... kg este cantitatea de cartofi care a fost
comercializat cu am nuntul la pre uri de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg.
Cantitatea de ... kg a rezultat din diferen a între ... kg, ... kg i ... kg, care
reprezint :
- ... kg. (... kg + ... kg) cantitatea de cartofi total recep ionat de SC X SRL la
pre uri de vânzare cu am nuntul de la cei 2 furnizori, SC Y SRL i SC Z SRL;
- ... kg. reprezentând cantitatea de cartofi pe care SC X SRL a vândut-o cu
ridicata;
- ... kg. reprezentând cartofi calitatea a I-a rezulta i din sortare, la pre de vânzare
cu am nuntul în valoare de ... lei/kg.
Ori, organele de inspec ie fiscal au constatat în mod corect c în
perioada ianuarie – martie 2013, SC X SRL a aprovizionat cartofi de la cei 2
furnizori, SC Y SRL i SC Z SRL, cantitatea de ... kg (... kg + ... kg),
men ionând cu claritate urm toarele:
- în eviden a contabil au fost înregistrate un num r de ... facturi de achizi ie de
bunuri, constând în legume-fructe, de la SC Z SRL, din care: “cartofi calitatea a
II-a ...”, în cantitate de ... kg.
- din aceast cantitate de cartofi, calitatea a II-a de provenien din ..., petenta, în
baza unor procese verbale de sortare, a întocmit notele de recep ie a m rfurilor
la pre uri de vânzare cu am nunutul, dup cum urmeaz :
- cantitatea de ... kg, reprezentând cartofi calitatea a I-a rezulta i din sortare,
la pre de vânzare cu am nuntul în valoare de ... lei/kg, recep ionat la
valoarea de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei i TVA
aferent în sum de ... lei;
- cantitatea de ... kg, reprezentând cartofi calitatea a II-a, la pre de vânzare
cu am nuntul în valoare de ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg, respectiv
... lei/kg, în valoare total de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ...
lei i TVA aferent în sum de ... lei;
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- valoarea cartofilor achizi iona i de la SC Z SRL, recep ionat la pre cu
am nuntul este în sum de ... lei (... lei+... lei), din care valoare f r TVA în
sum de ... lei i TVA aferent în sum de ... lei.
- totalul cantit ilor de cartofi achizi iona i, în perioada ianuarie – martie 2013,
de c tre SC X SRL de la cei 2 furnizori, SC Y SRL i SC Z SRL, este de ... kg
(... kg + ... kg), rezultând o valoare total a cartofilor recep ionat i înregistrat
de petent la pre cu am nuntul în sum total de ... lei (... lei + ... lei).
Mai mult, organele de inspec ie fiscal , la estimarea bazei de impunere,
din cantitatea de cartofi în sum total de ... kg. (... kg + ... kg), recep ionat de
SC X SRL, au sc zut cantitatea de ... kg pe care SC X SRL a vândut-o cu
ridicata i au determinat cantitatea de ... kg de cartofi vândut cu am nuntul, la
care au aplicat pre ul de vânzare de ... lei/kg i au determinat venitul brut în
sum de ... lei.
În condi iile în care nu s-au putut stabili cu exactitate veniturile din
vânzarea cu am nuntul de c tre contribuabil a cartofilor, în perioada ianuariemartie 2013, organele de inspec ie fiscal au estimat valoarea acestora la nivelul
valorii cantit ii de cartofi recep ionat de contribuabil cu am nuntul, în
perioada ianuarie - martie 2013, în sum total de ... lei.
Ori în veniturile din vânzarea cu am nuntul în sum total de ... lei
organele de inspec ie fiscal au luat în considerare i veniturile din vânzarea
cantit ii de ... kg, reprezentând cartofi calitatea a I-a rezulta i din sortare,
recep ionat la pre de vânzare cu am nuntul de ... lei/kg, în valoarea de ... lei.
În consecin , organele de inspec ie fiscal , în mod corect, au determinat
veniturile suplimentare prin compararea veniturilor contribuabilului în sum de
... lei, cu venitul brut determinat prin estimare, ca urmare a aplic rii pre ului de
vânzare, rezultând astfel o diferen de venituri neînregistrat în eviden a
contabil în sum de ... lei (... lei - ... lei).
Referitor la justificarea petentei c întreaga cantitate de cartofi
recep ionat se reg se te integral în notele de recep ie i semnate, iar sumele
rezultate din vânzare se reg sesc în rapoartele zilnice fiscale i în monetarele
care au fost înregistrate în registrul de cas i în jurnalul de vânz ri, aceasta nu
poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât nu reprezint o
explica ie legal pentru prezentarea unor bonuri fiscale ilizibile, întrucât trebuie
avute în vedere art.43, art.56 i art.58 din HG nr.479/18.04.2003 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.28/1999 privind
obliga ia agen ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
care arat :
“ART. 43 (1) Datele care trebuie înregistrate i stocate în memoria fiscal sunt
urm toarele:
a) antetul bonului fiscal;
b) data, ora i minutul introducerii în exploatare;
c) logotipul i seria fiscal ale aparatului;
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d) ziua, luna, anul i ora emiterii raportului Z;
e) num rul de ordine al raportului fiscal de închidere zilnic , progresiv
numerotat;
f) num rul bonurilor fiscale emise zilnic;
g) nivelul cotelor de tax pe valoarea ad ugat ;
h) semnalizarea evenimentului reset de tergere a memoriei de date din
modulul fiscal, f cut atunci când se întrerupe continuitatea stoc rii datelor în
memoria de date din modulul fiscal i când se reini ializeaz aceast memorie
în condi ii de avarii;
i) valoarea total zilnic a opera iunilor efectuate i totalul taxei pe valoarea
ad ugat ;
j) valoarea total zilnic a opera iunilor i taxa pe valoarea ad ugat ,
defalcat pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cot ;
k) valoarea total zilnic a opera iunilor scutite de taxa pe valoarea
ad ugat ;
l) valoarea total zilnic a sumelor care nu se includ în baza de impozitare a
taxei pe valoarea ad ugat .
(2) De asemenea, în memoria fiscal trebuie s se înregistreze orice
eveniment de natur s permit modificarea interpret rii datelor.
ART. 64 (1) Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen
scurt, respectiv zi de lucru, care con ine în mod detaliat date ce se vor înregistra
în memoria fiscal ca date de sintez pe termen lung, o dat cu emiterea acestui
raport. Comanda de închidere zilnic a totalizatoarelor zilnice cu caracter
fiscal este unic i obligatorie.
(2) În raportul Z, cu excep ia celui emis cu aparatele de marcat electronice
fiscale destinate activit ilor de schimb valutar i de taximetrie, se înscriu
urm toarele date:
a) antetul bonului fiscal;
b) num rul de ordine al raportului Z, care va fi numai cresc tor i care se
înregistreaz în contorul Z;
c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna i anul;
d) num rul avariilor care determin
tergerea memoriei RAM i ora
producerii acestora. În cazul tergerii memoriei RAM, utilizatorul are obliga ia
de a reintroduce datele înscrise pe rola-jurnal privind tranzac iile efectuate de
la ultima închidere zilnic pân în momentul tergerii memoriei RAM. La
aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de
imprimare, unde nu este posibil reintroducerea datelor con inute în rolajurnal, datele de sintez la nivel de zi trebuie recalculate automat din con inutul
jurnalului electronic;
e) num rul bonurilor fiscale emise în ziua raportat ;
f) logotipul i seria fiscal ale aparatului;
g) valoarea total zilnic a opera iunilor i totalul taxei pe valoarea
ad ugat ;
27

h) valoarea total zilnic a opera iunilor i taxa pe valoarea ad ugat
defalcat pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cot ;
i) valoarea total zilnic a opera iunilor scutite de taxa pe valoarea
ad ugat ;
j) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe
valoarea ad ugat .
ART. 56 (1) Con inutul bonului fiscal, cu excep ia bonurilor fiscale emise cu
aparatele de marcat electronice fiscale destinate activit ilor de schimb valutar
i de taximetrie, cuprinde:
a) data, ora i minutul emiterii bonului fiscal;
b) num rul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
c) numele sau codul operatorului;
d) denumirea fiec rui bun livrat sau a serviciului prestat;
e) pre ul sau tariful unitar;
f) cantitatea;
g) valoarea pe fiecare opera iune, inclusiv taxa pe valoarea ad ugat , cu
indicarea cotei acesteia;
h) valoarea total a bonului, inclusiv taxa pe valoarea ad ugat ;
i) valoarea total a taxei pe valoarea ad ugat pe cote ale acesteia, cu
indicarea nivelului de cot ;
j) valoarea total a opera iunilor scutite de taxa pe valoarea ad ugat ;
k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe
valoarea ad ugat , dac este cazul.
ART. 58 (1) Datele înscrise pe bonul fiscal trebuie s fie lizibile i univoce.”,
ori rapoartele zilnice fiscale i monetarele înregistrate în registrul de cas i în
jurnalul de vânz ri, nu permit verificarea cantitativ valoric i nominal a
produselor vândute pe baza bonurilor fiscale emise în cursul unei zile, întrucât
con in doar elemente însumate ale unei zile, respectiv datele raportului zilnic
(datarea zilei, valoarea f r TVA încasat în ziua respectiv , TVA aferent
încas rilor zilei, num r de bonuri fiscale emise într-o zi).
Referitor la sus inerea petentei c :
- facturile în baza c rora a fost achizi ionat marfa au fost înregistrate în jurnalul
de cump r ri, balan a de verificare i în decontul de TVA aferent perioadei
ianuarie-martie 2013 i au fost raportate în declara ia 394 corespunz toare
perioadei ianuarie-martie 2013;
- veniturile din vânz rile cu am nuntul au fost înregistrate, pe baz de monetar
pentru fiecare gestiune cu am nuntul, fiind cuprinse în jurnalele de vânz ri, în
balan ele de verificare i deconturile de TVA aferente perioadei ianuarie-martie
2013,
acestea nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât:
- potrivit prevederilor legale referitoare la modul de completare i declarare a
achizi iilor i livr rilor prin D 394 i luând în considerare motivele contesta iei,
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în cadrul inspec iei fiscale verificarea compatibilit ii în declarare pe rela ia
furnizor - beneficiar este limitat i nu a stat la baza modului de determinare a
bazei impozabile;
- declara ia se întocme te doar de pl titorii de TVA, prin urmare dac SC X SRL
nu întocme te corect aceast declara ie pentru beneficiarii bunurilor vândute
nepl titorilor de TVA, situa ia nu este relevant ;
- sumele declarate prin deconturile de TVA nu sunt defalcate pe documente
fiscale emise, ci doar pe valori totale lunare/trimestriale;
- trebuie men ionat i faptul c eviden a opera iunilor impozabile este
reglementat la art.156 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c ruia:
„(1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie s in eviden e corecte
i complete ale tuturor opera iunilor efectuate în desf urarea activit ii lor
economice.
(2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice opera iune sau care se
identific drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului
titlu, în scopul desf ur rii oric rei opera iuni, trebuie s in eviden e pentru
orice opera iune reglementat de prezentul titlu.”
- potrivit acestor prevederi legale, persoanele impozabile înregistrate ca pl titori
de tax pe valoarea ad ugat au obliga ia s in eviden e corecte i complete ale
tuturor opera iunilor efectuate în desf urarea activit ii lor economice, respectiv
s in eviden a contabil potrivit legii, astfel încât s se poat determina baza de
impozitare i taxa pe valoarea ad ugat colectat pentru livr rile de bunuri i/sau
prest rile de servicii efectuate.
Referitor la invocarea de c tre petent a faptului c :
- reglement rile privind monitorizarea transporturilor de bunuri provenind din
ri membre ale Uniunii Europene, de c tre personalul G rzii Financiare, în baza
c rora inspec ia fiscal are atribu ii de verificare a pre urilor practicate de
contribuabili comparativ cu cele de pia , nu sunt publicate în Monitorul Oficial
i nici nu sunt disponibile pe site-ul ANAF sau la structurile acesteia din
teritoriu;
- în aceste condi ii, aceste norme nu îndeplinesc cerin ele de accesibilitate i de
previzibilitate ale legii conform exigen elor jurispruden ei Cur ii Europene a
Drepturilor Omului. Pentru a îndeplini condi iile de accesibilitate, textele
normative trebuie publicate sau cel pu in aduse la cuno tin a destinatarilor, care
au astfel posibilitatea de a le consulta;
- de asemenea, condi ia previzibilit ii este îndeplinit atunci când justi iabilul
poate cunoa te, plecând de la formularea dispozi iei pertinente ce acte i
omisiuni angajeaz r spunderea sa (Dammann c. Elve iei),
acestea nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât:
- urmare a solicit rii de control încruci at a DGFP ... cu nr. … / ...2013,
înregistrat la DGFP ... sub nr..../...2013, în data de ...2013 a fost efectuat un
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control încruci at la acest contribuabil, controlul a avut ca obiectiv verificarea
realit ii i legalit ii tranzac iilor comerciale dintre SC X SRL ..., în calitate de
client i SC Y SRL ..., în calitate de furnizor, pe perioada martie 2013, precum i
analiza pre urilor practicate comparativ cu cele de pia ;
- cu aceast ocazie, organele de inspec ie fiscal , din verificarea actelor i
documentelor puse la dispozi ie de c tre reprezentantul legal al contribuabilului,
organele de inspec ie fiscal au mai constatat c , în perioada ianuarie-martie
2013, contribuabilul achizi ioneaz de la SC Z SRL (societate la care este
asociat unic i administrator dl. ..., asociat i administrator i la SC X SRL),
câteva sortimente de legume-fructe, din care în cantitate mare cartofi;
- ori în actele contestate, organele de inspec ie fiscal , la baza stabilirii
obliga ilor fiscale suplimentare, au invocat ca i temeiuri legale prevederilor
art.19 alin.(1), art.128 alin.(1) i art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/3003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu
preciz rile art.67 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal i
pct.65.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , pct.1.4 din Anexa
la OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunerea,
acte normative în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, cauza
Dammann c. Elve iei din jurispruden a Cur ii Europene a Drepturilor Omului,
neavând leg tur cu spe a supus solu ion rii.
Referitor la invocarea de c tre petent a prevederilor art.65 alin.(2) din
Codul de Procedur Fiscal , în sensul c organele de inspec ie fiscal au sarcina
de a motiva decizia de impunere pe baz de probe sau constat ri proprii, aceste
sus ineri nu pot fi re inute în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât :
- pornind de la faptul c organele de inspec ie fiscal au men ionat c :
- pentru cantitatea de cartofi de ... kg, au fost emise i facturi fiscale pe
numele unor persoane fizice, facturi pe care s-a înscris «achitat»,
enumerându-se mai multe bonuri fiscale, pe fiecare dintre aceste facturi.
Facturile au fost emise pe numele a ... persoane fizice, fiind facturate pe
numele fiec reia dintre ele cantit i de peste ... kg, ... kg, ... kg;
- pe aceste facturi pre urile de vânzare f r TVA a cartofilor sunt de ...
lei/kg, ... lei/kg, ... lei/kg i ... lei/kg, adic pre urile de vânzare cu TVA
înscrise pe bonurile fiscale, rezultând astfel inadverten e legate de faptul c
aceste facturi, în cazul de fa nu pot reprezenta contravaloarea bonurilor
fiscale;
- pentru cantitatea de ... kg au fost emise facturi de vânzare cu ridicata c tre
clien i persoane juridice;
- în ceea ce prive te vânz rile de cartofi de la gestiunea de la punctul de
lucru al contribuabilului din ..., unitate dotat cu aparat de marcat electronic
fiscal, bonurile fiscale emise la aceast unitate sunt ilizibile i, în
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consecin , nu s-au putut identifica cantit ile de cartofi comercializate la
acesta gestiune,
aceast situa ia de fapt a condus la indiciul c eviden ele fiscale ale
contribuabilului nu permit stabilirea corect a bazei de impunere a impozitului
pe profit, iar veniturile din vânzarea acestor bunuri nu au fost înregistrate, în
integralitatea lor, în eviden a financiar-contabil .
Ori, trebuie avute în vedere principiile generale de conduit în
administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat, care sunt reglementate de OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, care precizeaz :
„ART. 5 Aplicarea unitar a legisla iei
Organul fiscal este obligat s aplice unitar prevederile legisla iei fiscale pe
teritoriul României, urm rind stabilirea corect a impozitelor, taxelor,
contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat.
ART. 6 Organul fiscal este îndrept it s aprecieze, în limitele atribu iilor i
competen elor ce îi revin, relevan a st rilor de fapt fiscale i s adopte solu ia
admis
de lege, întemeiat
pe constat ri complete asupra tuturor
împrejur rilor edificatoare în cauz .”
ART. 7 (2) Organul fiscal este îndrept it s examineze, din oficiu, starea de
fapt, s ob in i s utilizeze toate informa iile i documentele necesare pentru
determinarea corect a situa iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat
organul fiscal va identifica i va avea în vedere toate circumstan ele
edificatoare ale fiec rui caz.”
În conformitate cu prevederile art.65 din OG nr.92/2003 privind Codul
de procedur fiscal , republicat , se arat :
“ART. 64 For a probant a documentelor justificative i eviden elor contabile
Documentele justificative i eviden ele contabile ale contribuabilului
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist i alte
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de
impunere.
ART. 65 Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la
baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz de
probe sau constat ri proprii.”
Fa de textele de lege invocate i de cele prezentate, în fapt se re in
urm toarele:
- Codul de procedur fiscal reglementeaz un principiu de baz din activitatea
organelor fiscale i anume principiul aplic rii unitare a legisla iei, urm rind
stabilirea corect a impozitelor i taxelor datorate bugetului general consolidat;
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- Pentru stabilirea corect a impozitelor i taxelor, inspec ia fiscal are în vedere
examinarea tuturor st rilor de fapt i a raporturilor juridice care sunt relevante
pentru impunere,
organele de inspec ie fiscal respectând prevederile art.94 din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, care prevede:
“ART. 94 Obiectul i func iile inspec iei fiscale
(1) Inspec ia fiscal are ca obiect verificarea legalit ii i conformit ii
declara iilor fiscale, corectitudinii i exactit ii îndeplinirii obliga iilor de c tre
contribuabili, respect rii prevederilor legisla iei fiscale i contabile, verificarea
sau stabilirea, dup caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen elor
obliga iilor de plat i a accesoriilor aferente acestora.”
În spe sunt incidente prevederile legale ale OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, care la
art.109 alin.(1) arat :
“Art.109 Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale
(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se
vor prezenta constat rile inspec iei din punct de vedere faptic i legal.”,
coroborate cu dispozi iile pct.102.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , potrivit c rora:
102.1. La examinarea st rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de impunere,
organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele justificative i
eviden ele financiar-contabile i fiscale care constituie mijloace de prob i sunt
relevante pentru stabilirea drepturilor i obliga iilor fiscale.”
În consecin , trebuie avut în vedere faptul c art.6 din Legea nr.82/1991
a contabilit ii, republicat , arat c :
“Orice opera iune economico – financiar efectuat se consemneaz în
momentul efectu rii ei într-un document care st la baza înregistr rilor în
contabilitate dobândind astfel calitatea de document justificativ;” ,
coroborat cu dispozi iile pct.44 din Normele de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, potrivit c rora:
“Norme metodologice:
44. 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 reglement rilor contabile
în vigoare”,
În baza prevederilor art.4 alin.(1) din Legea nr.82/1991 a contabilit ii,
republicat , care arat c :
„ART.4 (1) Ministerul Economiei i Finan elor elaboreaz i emite norme i
reglement ri în domeniul contabilit ii, planul de conturi general, modelele
situa iilor financiare, registrelor i formularelor comune privind activitatea
financiar i contabil , normele metodologice privind întocmirea i utilizarea
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acestora.”, s-a emis OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor
contabile conforme cu directivele europene, care la art.1 prevede:
“ART.1(1) Se aprob Reglement rile contabile conforme cu directivele
europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrant din prezentul ordin.”
Astfel, trebuie invocat i faptul c reglement rile contabile în vigoare,
respectiv Sec iunea 7 Principii contabile generale, pct.46 alin.(1) i alin.(2) din
OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu
directivele europene, precizeaz :
“(1) Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului. Prezentarea
valorilor din cadrul elementelor din bilan i contul de profit i pierdere se face
inând seama de fondul economic al tranzac iei sau al opera iunii raportate, i
nu numai de forma juridic a acestora.
(2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate i
prezentarea fidel a opera iunilor economico-financiare, în conformitate cu
realitatea economic , punând în eviden drepturile i obliga iile, precum i
riscurile asociate acestor opera iuni.
Evenimentele i opera iunile economico-financiare trebuie eviden iate în
contabilitate a a cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.
Documentele care stau la baza înregistr rii în contabilitate a opera iunilor
economico-financiare trebuie s reflecte întocmai modul cum acestea se
produc, respectiv s fie în concordan cu realitatea. De asemenea, contractele
încheiate între p r i trebuie s prevad modul de derulare a opera iunilor i s
respecte cadrul legal existent.
În condi ii obi nuite, forma juridic a unui document trebuie s fie în
concordan cu realitatea economic .[…]”.
În consecin , în mod legal, organele de inspec ie fiscal au procedat la
estimarea bazei de impunere conform prevederilor art.67 din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , precum i prevederilor
OPANAF nr.3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere,
având în vedere faptul c organele de inspec ie fiscal au constat c eviden ele
contabile, documentele i informa iile prezentate în cursul inspec iei fiscale sunt
incorecte, incomplete, precum i în situa ia în care acestea nu exist sau nu sunt
puse la dispozi ie, organele de inspec ie fiscal sunt îndrept ite s procedeze la
estimarea bazei de impunere, folosind orice prob i mijloc de prob prev zute,
iar estimarea s-a bazat pe elemente de fapt cât mai apropiate de situa ia ce
trebuia estimat .
Totodat , potrivit art.7 alin.(2) din actul normativ mai sus-men ionat,
organul fiscal este îndrept it s examineze, din oficiu, starea de fapt, s ob in
i s utilizeze toate informa iile i documentele necesare pentru determinarea
corect a situa iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat organul fiscal va
identifica i va avea în vedere toate circumstan ele edificatoare ale fiec rui caz,
iar conform art.65 alin.(1), contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i
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faptele care au stat la baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate
organului fiscal.
Întrucât, organele de inspec ie fiscal au analizat modul de organizare a
societ ii, tipul de activitate desf urat , modul de înregistrare a veniturilor, i,
în urma acestei analize au decis adoptarea metodei de estimarea veniturilor ca
fiind cea mai apropiat de situa ia de fapt fiscal , estimare care a fost efectuat
conform prevederilor legale în vigoare.
Mai mult, se re ine c SC X SRL prin contesta ie combate
modul/calculul privind estimarea veniturilor, îns f r a prezenta un alt
mod/calcul de estimare, condi ii în care afirma ia c organele de inspec ie
fiscal : “s-au limitat doar la compararea pre urilor practicate de petent i
aplicarea pre ului de ... lei/kg utilizat la vânzarea cartofilor calitatea a I-a celor
de calitatea a II-a, f r s expun argumente concrete, relevante i edificatoare,
care s demonstreze c societatea a practicat pre uri sub limitele practicate pe
pia ” nu este justificat .
Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, se re ine i aspectul
c societatea nu prezint alte documente legale în sus inerea contesta iei, iar
argumentele invocate de petent nu sunt în m sur s înl ture constat rile
organelor de inspec ie fiscal .
Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatoarea este cea care
invoc în sprijinul preten iilor sale o anumit stare de fapt, afirmând o preten ie
în procedura administrativ , constatarea care se impune, una natural i de o
implacabil logic juridic , este aceea c sarcina probei revine contestatoarei.
Se re ine c sarcina probei nu implic un drept al contestatoarei, ci un
imperativ al interesului personal al acesteia care invoc o preten ie în cadrul c ii
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea
contesta iei.
Sunt incidente i prevederile art.206 alin.(1) lit.c) i lit.d) din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, potrivit c rora:
“Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde :
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz contesta ia ”,
În leg tur cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.450/2013
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , la pct.2.5 se prevede c :
“2.5. 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.”
A adar, întrucât contestatoarea nu a prezentat documente care s
constituie izvorul material al preten iilor deduse contesta iei, documente prin
care s combat constat rile organelor de inspec ie fiscal i din care s rezulte o
situa ie contrar fa de cea constatat de organele de inspec ie fiscal ,
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reprezint o nesocotire de c tre contestatoare a propriului interes, ceea ce va
determina respingerea contesta iei.
În sensul celor de mai sus s-a pronun at i Înalta Curte de Casa ie i
Justi ie - Sec ia de contencios administrativ i fiscal, prin Decizia nr.
3250/18.06.2010, în considerentele c reia se precizeaz :
„motivarea contesta iei în procedura administrativ se poate face sub
sanc iunea dec derii în termen de 30 de zile în care se poate i formula
contesta ia administrativ , iar nedepunerea motivelor în acest termen duce la
respingerea contesta iei ca nemotivat .”
Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, cu atât mai mult cu
cât i organele de cercetare penal au re inut s vâr irii unei infrac iuni de
evaziune fiscal prev zute de Legea nr.241/2005, dar întrucât prejudiciul
constatat de organele de inspec ie fiscal a fost acoperit, f ptuitorului i-a fost
aplicat sanc iunea administrativ a amenzii în cuantum de ... lei, iar societatea
nu prezint alte documente legale în sus inerea contesta iei, organele de
solu ionare a contesta iei re ine c argumentele invocate de petent nu sunt în
m sur s înl ture constat rile organelor de inspec ie fiscal , precum i cele ale
organelor de cercetare penal .
În concluzie, fa de cele mai sus prezentate, se re ine c organele de
inspec ie fiscal , în mod legal, în baza prevederilor art.19 alin.(1), art.128
alin.(1) i art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/3003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu preciz rile art.67 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal i pct.65.1 din HG nr.1050/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , pct.1.4 din Anexa la OPANAF nr.3389/2011 privind
stabilirea prin estimare a bazei de impunerea, au determinat:
- veniturile determinate suplimentar de organele de inspec ie fiscal sunt în
sum de ... lei, din care valoare f r TVA în sum de ... lei i TVA aferent ...
lei;
- impozitul pe profit suplimentar, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
impozitare estimat în sum de ... lei, rezultând un impozit pe profit suplimentar
în sum de ... lei;
- TVA, prin aplicarea cotei standard de 24% asupra veniturilor estimate, în sum
de ... lei, rezultând TVA suplimentar de plat în sum de ... lei.
În consecin , în temeiul prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Instruc iunile pentru aplicarea titlului
IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate
prin OPANAF nr.450/2013, contesta ia formulat de SC X SRL va fi respins ,
ca neîntemeiat , pentru cap tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând:
... lei – impozit pe profit;
... lei – TVA.
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III.2. Referitor la cap tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând:
... lei – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;
... lei – major ri de întârziere aferente TVA,
cauza supus solu ion rii este dac DGRFP Timi oara – Serviciul de Solu ionare
a Contesta iilor, poate analiza pe fond contesta ia, în condi iile în care
peti ionara nu prezint motivele de fapt i de drept precum i dovezile pe care- i
întemeiaz contesta ia pentru acest cap t de cerere.
În fapt, pentru nevirarea la termen a diferen ei suplimentare de impozit
pe profit în sum de ... lei, organele de inspec ie fiscal au calculat
dobânzi/major ri de întârziere în sum de ... lei, în conformitate cu prevederile
art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
De asemenea, pentru nevirarea la termen a diferen ei de TVA stabilit
suplimentar în sum de ... lei, organele de inspec ie fiscal , au calculat
dobânzi/major ri de întârziere în sum de ... lei, în conformitate cu prevederile
art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Prin contesta ia formulat , SC X SRL nu invoc niciun fel motive de fapt
i de drept incidente în spe , referitoare la baza de calcul pentru accesorii, cota
aplicat , data de la care au fost calculate accesoriile, însumarea produselor dintre
baza de calcul pentru accesorii, num rul de zile de întârziere i cota de aplicat ,
i inând cont de faptul c stabilirea de accesorii reprezint m sur accesorie în
raport cu debitul, organele de solu ionare nu se pot substitui contestatoarei cu
privire la alte motive prin care aceasta în elege s combat actul atacat referitor
la cap tul de cerere privind accesoriile aferente impozitului pe profit i TVA.
În drept, referitor la calculul de accesorii, sunt incidente prevederile
art.206 alin.(1) lit.c) i lit.d) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora:
“Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde :
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz contesta ia ”,
În leg tur cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.450/2013
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , la pct.2.5 se prevede c :
“2.5. 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.”
În aceste condi ii, se re ine i aspectul c societatea contestatoare în
sus inerea propriei cauze, nu a adus niciun argument prin care s combat
sus inerile organelor de inspec ie fiscal referitoare la calculul de accesorii.
De asemenea pct.11.1 lit.b) din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate
36

prin OPANAF nr.450/2013, stipuleaz : “11. Instruc iuni pentru aplicarea art.
216 din Codul de procedur fiscal - Solu ii asupra contesta iei
11.1. 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 invocate mai sus, se re ine c prin contesta ie
societatea trebuie s men ioneze atât motivele de drept i de fapt, precum i
dovezile pe care se întemeieaz aceasta, organele de solu ionare neputându-se
substitui contestatoarei cu privire la alte motive pentru care în elege s conteste
un act administrativ fiscal.
În concluzie, se re ine c , prin contesta ie, petenta nu prezint argumente
prin care s combat stabilirea sumelor suplimentare în sum de ... lei, motiv
pentru care în temeiul prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.b) din Instruc iunile pentru aplicarea titlului
IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate
prin OPANAF nr.450/2013, contesta ia formulat de SC X SRL va fi respins ,
ca nemotivat , pentru suma de ... lei reprezentând:
... lei – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;
... lei – major ri de întârziere aferente TVA.
Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare i a dispozi iile exprese ale Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate
prin OPANAF nr.450/2013 (în vigoare la data depunerii contesta iei),
coroborate cu preciz rile OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , în baza referatului nr. .../...2015 se
D E C I D E :
1. Respingerea, ca neîntemeiat , a contesta iei formulat de SC X SRL
din ... împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2013 privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis de AJFP ... – Inspec ie
Fiscal , în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. .../...2013, pentru cap tul de
cerere referitor la suma de ... lei reprezentând:
... lei – impozit pe profit;
... lei – TVA.
2. Respingerea, ca nemotivat , a contesta iei formulat de SC X SRL din
... împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2013 privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis de AJFP ... – Inspec ie
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Fiscal , în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. .../...2013, pentru cap tul de
cerere referitor la suma de ... lei reprezentând:
... lei – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;
... lei – major ri de întârziere aferente TVA.
3. Prezenta decizie se comunic la:
- SC X SRL din ...;
- AJFP ... – Inspec ie Fiscal , cu aplicarea prevederilor pct.7.6.
din OPANAF nr.2906/2014.
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac
i poate fi atacat potrivit prevederilor legale la instan a judec toreasc de
contencios administrativ competent , în termen de 6 luni de la primirea
prezentei.
DIRECTOR GENERAL,
…
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