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DECIZIA Nr. 200 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului X a fost sesizat� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� de S.C. X SRL, 
cu sediul în X,  jude�ul X. 

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. X 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X, privind stabilirea ca obliga�ie suplimentar� de plat�, c�tre 
bugetul consolidat al statului,  a sumei de X lei, reprezentând: 

   -   X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

   -    X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar;  

   -    X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

   -  X lei, impozit pe veniturile din premii �i din jocuri de noroc; 

   -  X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
            
           De asemenea, societatea solicit� suspendarea execut�rii sumelor 
stabilite prin Decizia de impunere nr. X pân� la solu�ionarea contesta�iei. 

           Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului X, constatând c� sunt 
indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, este investit� s� 
se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, S.C. X SRL solicit�, anularea 
Deciziei de impunere nr. X precum �i exonerarea de la plata sumelor 
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stabilite ca obliga�ii suplimentare c�tre bugetul statului, în sum� total� 
de X lei, reprezentând: 

   -   X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

   -    X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar;  

   -    X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

   -  X lei, impozit pe veniturile din premii �i din jocuri de noroc; 

   -  X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
 
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile 
de întârziere aferente în sum� total� de X lei 
 
           Societatea contestatoare arat� c�, organele de inspec�ie fiscal� au 
majorat baza de calcul a impozitului pe profit cu suma de X lei, f�r� a ar�ta 
concret componen�a acesteia �i temeiul de drept pe baza c�ruia î�i 
întemeiaz� constatarea. 
           De asemenea societatea consider� c�, obligarea sa la plata acestor 
debite este netemeinic�, întrucât, organele de inspec�ie fiscal� nu au �inut 
cont de documentele justificative �i eviden�ele contabile prezentate, 
adev�ratele probe care pot sta la stabilirea bazei de calcul a impozitului pe 
profit datorat 
 
           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� total� de X lei  
 
           Societatea contestatoare sus�ine c�, la stabilirea obliga�iei 
suplimentare de plat�, organele de inspec�ie nu au luat în considerare 
datele din eviden�a contabil� precum �i documentele justificative (bonuri 
fiscale), care au stat la baza înregistr�rilor din contabilitate pe baza c�rora 
s-a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�. 
           Totodat�, societatea precizeaz� faptul c�, bunurile cuprinse în 
bonurile fiscale respective, au fost achizi�ionate pentru buna desf��urare a 
activit��ii.. 
            
           C. Cu privire la impozitul pe veniturile din premii �i din jocuri de 
noroc în sum� de X lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X 
lei, societatea contestatoare sus�ine urm�toarele: 
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           În timpul efectu�rii controlului, au fost puse la dispozi�ia organelor de 
inspec�ie fiscal� actele contabile privind situa�ia încas�rilor lunare ob�inute 
din activitatea de exploatare a ma�inilor electronice de câ�tiguri precum �i 
balan�ele de verificare întocmite în perioada X; 
           Prezentarea st�rii de fapt, de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, 
potrivit c�reia, S.C. X SRL nu a înregistrat în eviden�a contabil� �i nu a 
declarat, la organul fiscal competent, impozitul pe veniturile din premii �i 
jocuri de noroc este nereal� �i nefundamentat� din punct de vedere legal, 
întrucât: 
   - potrivit legisla�iei privind jocurile de noroc, în vigoare, veniturile ob�inute 
din premii �i din jocuri de noroc, nu sunt impozabile sub valoarea sumei de 
600 lei; 
   - în perioada supus� controlului nu au fost identificate persoane care s� 
câ�tige, la jocurile de noroc, sume peste plafonul minim de 600 lei, astfel 
c�, nu se impunea s� fie calculat un asemenea impozit; 
   - organele de inspec�ie au considerat c� pl�titorii de venituri din jocuri de 
noroc sunt obliga�i s� organizeze eviden�a astfel încât s� poat� determina 
câ�tigul realizat de fiecare persoan� fizic� �i s� re�in� impozitul aferent de 
la acesta, dar nu indic� baza legal�; 
   - f�r� nicio explica�ie �i f�r� argumente juridice solide, organele de 
inspec�ie au considerat c�, întreaga sum� de X lei, eviden�iat� în actele 
contabile ale societ��ii, este supus� impozitului.      
 
           Fa�� de cele prezentate mai sus, societatea solicit� admiterea 
contesta�iei a�a cum a fost formulat� �i în consecin��, exonerarea de la 
plata sumelor re�inute în actele administrative contestate. 
   
           II. Prin Decizia de impunere nr. X, emis� în baza constat�rilor 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, a fost stabilit� obliga�ie 
suplimentar� de plat�, c�tre bugetul consolidat al statului,  în sum� de 
X lei, reprezentând: 

   -   X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

   -    X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar;  

   -    X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

   -  X lei, impozit pe veniturile din premii �i din jocuri de noroc; 

   -  X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
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           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile 
de întârziere aferente în sum� total� de X lei 

           Urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, în perioada X, S.C. X SRL a desf��urat activit��i de 
natura jocurilor de tip cazinou, astfel: 

   - în anul X, au fost eviden�iate în contabilitate, venituri din jocuri de noroc 
în sum� de X lei �i cheltuieli, aferente acestor venituri, în sum� de X lei, 
societatea înregistrând o pierdere din aceast� activitate de X lei; 

   - în trimestrul X, au fost eviden�iate în contabilitate, venituri din jocuri de 
noroc în sum� de X lei �i cheltuieli, aferente acestor venituri, în sum� de X 
lei, societatea înregistrând un profit din aceast� activitate de X lei. 

           Prin raportul de inspec�ie contestat, organele de control au 
consemnat faptul c�, în perioada men�ionat� mai sus, S.C. X SRL nu a 
determinat, înregistrat �i declarat la organul fiscal competent impozitul 
minim prev�zut la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal. 

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
sarcina S.C. X SRL impozit pe profit aferent veniturilor de natura jocurilor de 
noroc, în sum� de X lei ( X lei, pentru anul Xsi X lei, pentru trim.X). 

           Pentru neplata, în termen, a impozitului pe profit, au fost calculate 
major�ri de întârziere în sum� de X lei.  
 
           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� total� de X lei  
 
           Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, ca obliga�ie de plat�, în 
sarcina S.C. X SRL, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, 
reprezentând: 
   - tax� pe valoarea ad�ugat�, în sum� de X lei, dedus� nelegal în 
perioada X, pe baz� de bonuri fiscale, emise de case de marcat fiscale, pe 
motiv c� acestea nu îndeplinesc calitatea de documente justificative; 
  
   - tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� neeviden�iat�, în sum� de X lei, 
stabilit� ca caferen�� între taxa pe valoarea ad�ugat� extras� din rapoarte 
ale memoriei fiscale ale caselor de marcat fiscale �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� colectat� eviden�iat� în contabilitate în perioada X. 
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           Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
suplimentar, au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de X lei. 
 
           C. Cu privire la impozitul pe veniturile din premii �i din jocuri de 
noroc în sum� de X lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X 
lei 

           Urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, în perioada X, S.C. X SRL a desf��urat activit��i de 
natura jocurilor de tip cazinou �i a înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli 
cu pl��i jocuri, reprezentând câ�tigurile realizate de persoanele fizice care 
au jucat aparatele de joc. 

           De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
urm�toarele: 

   - societatea nu a determinat, nu a înregistrat în contabilitate �i nu a 
declarat organului fiscal competent, impozit pe veniturile din premii �i jocuri 
de noroc; 

   - societatea nu are o eviden�� a câ�tigurilor realizate de fiecare juc�tor 
câ�tig�tor, pe fiecare zi calendaristic�; 

   - registrul special de eviden�� a câ�tigurilor este completat pentru fiecare 
aparat de joc în parte, iar, încas�rile �i pl��ile rezultate din aceast� 
activitate, sunt eviden�iate în mod global; 

   - societatea nu a prezentat documentele primare, în baza c�rora a fost 
eliberat numerar din casieria societ��ii în beneficiul juc�torilor câ�tig�tori, 
singurele documente primare întocmite pentru justificarea pl��ilor f�cute, 
fiind câte o dispozi�ie de plat� pe fiecare lun�, care la rubrica „numele �i 
prenumele” poart� men�iunea „persoane fizice”, iar în rubrica „scopul pl��ii” 
este completat „ plat� câ�tiguri jocuri la persoane fizice luna….”. 

           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit în sarcina S.C. X SRL impozit pe veniturile din premii �i jocuri de 
noroc în sum� total� de X lei, prin aplicarea cotei de 20% asupra 
câ�tigurilor nete înregistrate în perioada X în borderourile cu „Situa�ia 
încas�rilor lunare ob�inute din activitatea de exploatare ma�inilor electronice 
de câ�tiguri”. 
           Pentru neplata în termen a impozitului pe veniturile din premii �i 
jocuri de noroc, stabilit suplimentar, au fost calculate major�ri de întârziere 
în sum� de X lei. 
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           III. Avand în vedere constat�rile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urm�toarele: 
 
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile 
de întârziere aferente în sum� total� de X lei 

           În fapt, urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, în perioada X, S.C. X SRL a eviden�iat în contabilitate 
venituri din jocuri de noroc în sum� total� de X lei, astfel: 

   - în anul X, au fost înregistrat� suma de X lei; 

   - în trimestrul X a fost înregistrat� suma de X lei. 

           Prin raportul de inspec�ie contestat, organele de control au 
consemnat faptul c�, în perioada men�ionat� mai sus, S.C. X SRL nu a 
determinat, înregistrat �i declarat la organul fiscal competent impozitul 
minim prev�zut la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal. 

           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie au stabilit în 
sarcina S.C. X SRL impozit pe profit în sum� total� de X lei (X lei pentru 
anul X �i X lei pentru trim. X), sum� rezultat� din aplicarea cotei de impozit 
de 5% asupra veniturilor din jocuri de noroc eviden�iate în contabilitate în 
perioada men�ionat� mai sus.. 

           În drept, art. 18 alin. (1) �i alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz� 
urm�toarele: 
         „Impozit minim 
    (1) Contribuabilii care desf��oar� activit��i de natura barurilor de 
noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor 
sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaz� aceste venituri în 
baza unui contract de asociere, �i în cazul c�rora impozitul pe profit 
datorat pentru activit��ile prev�zute în acest articol este mai mic decât 
5% din veniturile respective sunt obliga�i la plata unui impozit de 5% 
aplicat acestor venituri înregistrate. 
    (2) Contribuabilii, cu excep�ia celor prev�zu�i la alin. (1), la art. 13 lit. 
c) - e), art. 15 �i 38, în cazul c�rora impozitul pe profit este mai mic 
decât suma impozitului minim pentru tran�a de venituri totale 
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corespunz�toare, prev�zute la alin. (3), sunt obliga�i la plata 
impozitului la nivelul acestei sume.” 
           Aceste prevederi se coproboreaz� cu prevederile pct. 11 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, potrivit c�rora: 
          „Intr� sub inciden�a prevederilor art. 18 din Codul fiscal 
contribuabilii care desf��oar� activit��i de natura barurilor de noapte, 
cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, 
încadra�i potrivit dispozi�iilor legale în vigoare; ace�tia trebuie s� 
organizeze �i s� conduc� eviden�a contabil� pentru a se cunoa�te 
veniturile �i cheltuielile corespunz�toare acestor activit��i. La 
determinarea profitului aferent acestor activit��i se iau în calcul �i 
cheltuielile de conducere �i administrare �i alte cheltuieli comune ale 
contribuabilului, propor�ional cu veniturile ob�inute din aceste 
activit��i. În cazul în care impozitul pe profitul datorat este mai mic 
decât 5% din veniturile ob�inute din aceste activit��i, contribuabilul 
este obligat la plata unui impozit de 5% din aceste venituri. Acesta se 
adaug� la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte activit��i, 
impozit calculat potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal. 
Veniturile care se iau în calcul pentru aplicarea cotei de 5% sunt 
veniturile aferente activit��ilor respective, înregistrate în conformitate 
cu reglement�rile contabile.” 

           În sensul prevederilor legale, citate mai sus, se re�ine faptul c�, în 
cazul contribuabililor care desf��oar� activit��i de natura barurilor de 
noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor 
sportive, sunt obliga�i la plata unui impozit de 5% aplicat asupra acestor 
venituri înregistrate, în situa�ia în care impozitul pe profit datorat este mai 
mic decât 5% din veniturile respective. 

           Dup� cum rezult� din raportul de inspec�ie fiscal� contestat, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele: 

   - S.C. X SRL are ca principal obiect de activitate „Baruri �i alte activit��i de 
servire a b�uturilor” corespunz�toare cod CAEN 5630; 

   - în perioada X, societatea contestatoare a înregistrat venituri, din activit��i 
de natura jocurilor de tip cazinou,  în sum� total� de X lei, din care: în anul 
X suma de X lei în anul X �i X lei în trimestrul X. 

           Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei, respectiv 
balan�elor de verificare încheiate la X �i X, se re�in urm�toarele: 
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   - în perioada X, S.C. X SRL a înregistrat atât venituri din comercializarea 
m�rfurilor cât �i venituri din exploatarea ma�inilor electronice cu câ�tiguri în 
lei, astfel: 

         În anul X  societatea comercial� a înregistrat în eviden�a contabil� 
venituri totale în sum� de X lei, din care: 

     - X lei, venituri din exploatarea ma�inilor electronice cu câ�tiguri în lei; 

     - X lei, venituri din vânzarea m�rfurilor; 

     - X lei, venituri din servicii prestate; 

     - X lei, venituri din dobânzi. 

         În trimestrul X  societatea comercial� a înregistrat în eviden�a 
contabil� venituri totale în sum� de X lei, din care: 

- X lei, venituri din exploatarea ma�inilor electronice cu câ�tiguri în lei; 

- X lei, venituri din vânzarea m�rfurilor. 

           Întrucât, în perioada men�ionat� mai sus, societatea comercial� a 
înregistrat pierderi, aceasta a calculat  impozit minim în sum� total� de X 
lei, din care: X lei pentru anul X �i X lei pentru trimestrul X. 

           Impozitul minim a fost calculat de S.C. X SRL în conformitate cu 
prevederile art. 18 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora:   
         „Contribuabilii, cu excep�ia celor prev�zu�i la alin. (1), la art. 13 
lit. c) - e), art. 15 �i 38, în cazul c�rora impozitul pe profit este mai mic 
decât suma impozitului minim pentru tran�a de venituri totale 
corespunz�toare, prev�zute la alin. (3), sunt obliga�i la plata 
impozitului la nivelul acestei sume.” 

 
           Întrucât, prin raportul de inspec�ie fiscal�, care a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere contestat�, organele de inspec�ie fiscal� nu au 
precizat dac�, în perioada X, veniturile înregistrate în eviden�a contabil� a 
S.C. X SRL au fost ob�inute din activit��i de natura barurilor de noapte, 
cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, 
Direc�ia general� a finan�elor publice nu se poate pronun�a asupra legalit��ii 
m�surii privind obligarea societ��ii la plata unui impozit de 5% aplicat doar 
asupra veniturilor înregistrate, din exploatarea ma�inilor electronice cu 
câ�tiguri în lei. 
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           În aceste condi�ii, se va face aplicarea prevederilor art.216 alin.(3) 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaza: 
 
         “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004, prevede urmatoarele:  
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 186 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua 
de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat.” 
 
           Pe cale de consecin��, se impune desfiin�area par�ial� a Deciziei 
de impunere nr. X �i a capitolului din raportul de inspectie fiscal� referitor 
la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile de întârziere aferente de 
X lei, pe baza caruia a fost emisa decizia de impunere contestat�, urmând 
a se reface controlul, si a se emite un nou act administrativ fiscal, in 
conditiile prevazute de lege.  
 
           În conformitate cu prevederile pct. 12.7 �i 12.8 din Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz�: 
           „12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 
30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
    12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiin�at, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.” 

             B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� total� de X lei  
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           Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, ca obliga�ie de plat�, în 
sarcina S.C. X SRL, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, 
reprezentând: 
   - tax� pe valoarea ad�ugat�, în sum� de X lei, dedus� nelegal;  
   - tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� neeviden�iat�, în sum� de X lei.  
 
         1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�, în sum� de X lei, 
dedus� nelegal 
 
           În fapt, din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� în perioada X, societatea comercial� a dedus, tax� pe 
valoarea ad�ugat� aferent� unor achizu�ii de bunuri (articole de uz casnic, 
materiale de cur��enie, alimente) pe baz� de bonuri, emise de case de 
marcat fiscale. 
           Organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, pe motiv c� bonurile 
emise de case de marcat fiscale nu îndeplinesc calitatea de documente 
justificative. 
 
          În drept, art. 146 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, in vigoare începând cu 01.01.2007, 
precizeaz�: 
         “Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
    (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 
impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 
ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� 
îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5);” 
            
           Totodat�, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (5) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
se prevede: 
         “ Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care 
identific� factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 
153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 
153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul 
nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un reprezentant fiscal, 
dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata taxei; 
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    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 
153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de înregistrare 
în scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este înregistrat, 
conform art. 153, precum �i adresa exact� a locului în care au fost 
transferate bunurile, în cazul livr�rilor intracomunitare de bunuri 
prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 
    g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 
153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� parte 
contractant� nu este stabilit� în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal 
este persoan� obligat� la plata taxei; 
    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client 
prestatorului, pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), 
lit. h) pct. 2 �i lit. i); 
    i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identific� 
cump�r�torul în cel�lalt stat membru, în cazul opera�iunii prev�zute la 
art. 143 alin. (2) lit. a); 
    j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a 
identificat în alt stat membru �i sub care a efectuat achizi�ia 
intracomunitar� în România, precum �i codul de înregistrare în 
scopuri de TVA, prev�zut la art. 153 sau 153^1, al cump�r�torului, în 
cazul aplic�rii art. 126 alin. (4) lit. b); 
    k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în 
definirea bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de 
transport noi; 
    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data 
încas�rii unui avans, cu excep�ia cazului în care factura este emis� 
înainte de data livr�rii/prest�rii sau încas�rii avansului; 
    m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru fiecare cot�, 
scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum 
�i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a sumei 
totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor men�iuni: 
    1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune referitoare la 
prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori 
men�iunile "scutit cu drept de deducere", "scutit f�r� drept de 
deducere", "neimpozabil� în România" sau, dup� caz, "neinclus în 
baza de impozitare"; 
    2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile art. 
150 alin. (1) lit. b) - d) �i g), o men�iune la prevederile prezentului titlu 
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sau ale Directivei 112 ori men�iunea "taxare invers�" pentru 
opera�iunile prev�zute la art. 160; 
    3. în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile de 
turism, trimiterea la art. 152^1 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice 
alt� trimitere care s� indice faptul c� a fost aplicat regimul special; 
    4. dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru bunuri 
second-hand, opere de art�, obiecte de colec�ie �i antichit��i, 
trimiterea la art. 152^2 sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau 
orice alt� trimitere care s� indice faptul c� a fost aplicat unul dintre 
regimurile respective; 
    o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci 
când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceea�i 
opera�iune; 
    p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu.’’ 
 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c� 
taxa pe valoarea adaugat� aferent� bunurilor care au fost livrate sau 
urmeaz� s� fie livrate, este deductibil� doar in situa�ia în care bunurile 
si/sau serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor 
sale taxabile, justificarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
adaugat� efectuându-se cu factur� fiscal�, care trebuie s� cuprind� 
informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5), din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare �i s� fie emis� pe 
numele persoanei de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de 
tax� pe valoarea ad�ugat�. 
            
           Totodat�, prin Decizia nr. V din 15.01.2007, publicat� in Monitorul 
Oficial nr. 732/30.10.2007, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie în aplicarea 
dispozi�iilor art.145 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se 
precizeaz� c�, “Taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu 
se poate diminua baza impozabil� la stabilirea impozitului pe profit în 
situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in sau nu 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare 
la data efectu�rii opera�iunii pentru care se solicit� deducerea TVA.” 

           Fa�� de cele re�inute mai sus, se concluzioneaz� faptul c�, organele 
de inspec�ie fiscal� au procedat, în mod legal, la neacordarea dreptului de 
deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, astfel c� se 
va respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.  
 
         2. Referitor la tax� pe valoarea ad�ugat� colectat� neeviden�iat�, 
în sum� de X lei 
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           În fapt, din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în perioada X, nu exist� concordan�� între taxa pe valoarea 
ad�ugat� colectat� înregistrat� în eviden�a contabil� (balan�e de verificare 
�i jurnale de vânz�ri) �i taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� reflectat� în 
documentele primare (facturi de vânzare, rapoarte ale memoriei fiscale ale 
caselor de marcat fiscale). 
           Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, taxa pe 
valoarea ad�ugat� colectat�, înregistrat� în eviden�a contabil� este mai 
mic� decât taxa reflectat� în documentele primare, cu suma de X lei (X lei 
în anul X + X lei în anul X). 
           În drept, art. 4 alin.(3) �i alin. (4) din Ordonan�a de Urgen�� a 
Guvernului nr. 28/1999, republicat�, privind obliga�ia operatorilor economici 
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precizeaz�: 
         „(3) Raportul fiscal de închidere zilnic� este documentul care 
con�ine: denumirea �i codul fiscal ale operatorului economic emitent; 
adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; 
logotipul �i seria fiscal� ale aparatului; num�rul de ordine numerotat 
progresiv; data �i ora emiterii; num�rul bonurilor emise în ziua 
respectiv�; valoarea total� a opera�iunilor efectuate �i totalul taxei pe 
valoarea ad�ugat�, cu precizarea nivelului cotei, valoarea total� a 
opera�iunilor scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�, precum �i valoarea 
taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 
    (4) Registrul special prev�zut la art. 1 alin. (4) �i raportul fiscal de 
închidere zilnic� sunt documente avute în vedere de c�tre organele 
fiscale cu ocazia verific�rii veniturilor care stau la baza determin�rii 
impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat. Registrul special 
prev�zut la art. 1 alin. (4) se arhiveaz� �i se p�streaz� pe o perioad� de 
10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnic�, pe o perioad� de 5 ani.” 
            
           Potrivit art. 126 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
         „Opera�iuni impozabile 
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în 
România cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt 
asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera 
taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 
133; 
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    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o 
persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), 
ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una 
dintre activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2);” 
 
           Având in vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
raportul fiscal de inchidere zilnic� este documentul care con�ine toate 
bonurile emise în ziua respectiv�, cu valoarea total� a opera�iunilor 
efectuate inclusiv valoarea taxei pe valoarea adaugat�, document care st� 
la baza determin�rii impozitelor si taxelor de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal� în urma verfic�rii veniturilor înregistrate în aceste rapoarte.  
           Astfel, se re�ine c�, taxa pe valoarea adaugat� se datoreaz� pentru 
orice livrare efectuat� cu plat� de c�tre o persoan� impozabil�. 
           În conformitate cu prevederile legale men�ionate mai sus, S.C. X 
SRL avea obligatia s� înregistreze în eviden�a contabil� toate veniturile 
ob�inute, în vederea stabilirii bazei de calcul a taxei pe valoarea adaugat�. 
           Astfel, in urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat diferen�e între înregistr�rile efectuate în eviden�a contabil� a 
societ��ii �i rapoartele memoriei fiscale de inchidere zilnic� ale aparatelor 
de marcat electronice fiscale, rezultând venituri neînregistrate în evidenta 
contabil� în sum� de X lei.   
           Luând în considerare cele prezentate mai sus, prevederile legale în 
vigoare, precum �i faptul c� societatea nu a înregistrat în eviden�a contabil� 
toate veniturile ob�inute din vânz�rile cu amanuntul a marfurilor prin case de 
marcat, se re�ine c�, organele de inspectie fiscal� au procedat, in mod 
legal, la reîntregirea veniturilor ob�inute de societate �i implicit la stabilirea, 
ca obliga�ie suplimentar�, a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, 
fapt pentru care contesta�ia va fi respinsa ca neintemeiata, pentru acest 
cap�t de cerere. 
 
           În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, se re�ine c�, în urma solu�ion�rii 
contesta�iei, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei 
pe valoarea ad�ugat�, în sum� de X lei, aceasta datoreaz� �i major�rile de 
întârziere aferente acestui debit, reprezentând m�sura accesorie, conform 
principiului de drept accesoriul urmeaz� principalul. 
 
           C. Cu privire la impozitul pe veniturile din jocuri de noroc în 
sum� de X lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei 
           
           În fapt, urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�: 
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   - în perioada X, S.C. X SRL a desf��urat activit��i de natura jocurilor de 
noroc �i a înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli cu pl��i jocuri, 
reprezentând câ�tigurile realizate de persoanele fizice care au jucat 
aparatele de joc; 

   - societatea nu a determinat, nu a înregistrat în contabilitate �i nu a 
declarat organului fiscal competent, impozit pe veniturile din premii �i jocuri 
de noroc; 

   - societatea nu are o eviden�� a câ�tigurilor realizate de fiecare juc�tor 
câ�tig�tor, pe fiecare zi calendaristic�; 

   - societatea nu a prezentat documentele primare, în baza c�rora a fost 
eliberat numerar din casieria societ��ii în beneficiul juc�torilor câ�tig�tori, 
singurele documente primare întocmite pentru justificarea pl��ilor f�cute, 
fiind câte o dispozi�ie de plat� pe fiecare lun�, care la rubrica „numele �i 
prenumele” poart� men�iunea „persoane fizice”, iar în rubrica „scopul pl��ii” 
este completat „ plat� câ�tiguri jocuri la persoane fizice luna….”. 

           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit în sarcina S.C. X SRL impozit pe veniturile din premii �i jocuri de 
noroc în sum� total� de X lei, prin aplicarea cotei de 20% asupra 
câ�tigurilor nete înregistrate în perioada X în borderourile cu „Situa�ia 
încas�rilor lunare ob�inute din activitatea de exploatare ma�inilor electronice 
de câ�tiguri”. 

           În drept, art. 75 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile ulterioare prevede urm�toarele: 
         „Veniturile din jocuri de noroc cuprind câ�tigurile realizate ca 
urmare a particip�rii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot 
definite conform normelor metodologice, altele decât cele realizate la 
jocuri de tip cazino �i ma�ini electronice cu câ�tiguri.” 

           De asemenea, potrivit art. 76 �i 77 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile ulterioare, se precizeaz� urm�toarele: 
         „ART. 76 
    Stabilirea venitului net din premii �i din jocuri de noroc 
    Venitul net este diferen�a dintre venitul din premii sau din jocuri de 
noroc �i suma reprezentând venit neimpozabil. 
  
   ART. 77 
    Re�inerea impozitului aferent veniturilor din premii �i din jocuri de 
noroc 
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    (1) Venitul sub form� de premii dintr-un singur concurs se impune, 
prin re�inerea la surs�, cu o cot� de 16% aplicat� asupra venitului net. 
    (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin re�inerea la surs�, 
cu o cot� de 20% aplicat� asupra venitului net care nu dep��e�te 
cuantumul de 10.000 lei �i cu o cot� de 25% aplicat� asupra venitului 
net care dep��e�te cuantumul de 10.000 lei. 
    (3) Obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i vir�rii impozitului revine 
pl�titorilor de venituri. 
    (4) Nu sunt impozabile veniturile ob�inute din premii �i din jocuri de 
noroc, în bani �i/sau în natur�, sub valoarea sumei neimpozabile 
stabilite în sum� de 600 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, 
realizate de la acela�i organizator sau pl�titor într-o singur� zi. 
    (5) Impozitul calculat �i re�inut în momentul pl��ii este impozit final. 
    (6) Impozitul pe venit astfel calculat �i re�inut se vireaz� la bugetul 
de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost 
re�inut.’’ 
            
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 151 �i 151^1 
dinNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, potrivit c�rora :  
         ,,151. Pl�titorii de venituri din jocuri de noroc sunt obliga�i s� 
organizeze eviden�a astfel încât s� poat� determina câ�tigul realizat 
de fiecare persoan� fizic� �i s� re�in� impozitul datorat aferent 
acestuia. 
    151^1. Începând cu data de 1 mai 2005 inclusiv, veniturile din jocuri 
de noroc se impun, prin re�inere la surs�, aplicându-se cotele de 
impozit de mai jos asupra venitului net calculat ca diferen�� între 
venitul brut �i suma neimpozabil� de 6 milioane lei, astfel: 
    - cu o cot� de 20% aplicat� asupra venitului net care este mai mic 
sau egal cu 100 milioane lei; �i 
    - cu o cot� de 25% aplicat� asupra venitului net care dep��e�te 
cuantumul de 100 milioane lei.” 
 
           În sensul prevederilor legale, citate mai sus, se re�ine faptul c�, 
pentru determinarea câ�tigului realizat de fiecare persoan� fizic� în parte, 
pl�titorii de venituri din jocuri de noroc sunt obliga�i s� organizeze eviden�a 
�i s� re�in� impozitul datorat de la acestea. 

           Întrucât, societatea nu are o eviden�� a câ�tigurilor realizate de 
fiecare juc�tor câ�tig�tor, pe fiecare zi calendaristic� �i nu a prezentat 
documentele primare, în baza c�rora a fost eliberat numerar din casieria 
societ��ii în beneficiul juc�torilor câ�tig�tori, se re�ine c�, organele de 
inspectie fiscal� au procedat, in mod legal, la stabilirea în sarcina S.C. X 
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SRL, a impozitului pe veniturile din jocuri de noroc în sum� de X lei, 
calculat prin aplicarea cotei de 20% asupra câ�tigurilor nete înregistrate în 
perioada X, fapt pentru care contesta�ia va fi respins� ca neintemeiat�, 
pentru acest cap�t de cerere. 
    
           În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente impozitului 
pe veniturile din jocuri de noroc, în sum� de X lei, se re�ine c�, în urma 
solu�ion�rii contesta�iei, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de 
natura impozitului pe veniturile din jocuri de noroc, în sum� de X lei, 
aceasta datoreaz� �i major�rile de întârziere aferente acestui debit, 
reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept accesoriul 
urmeaz� principalul. 
 
           Pentru considerentele aratate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala, se  
 
                                                DECIDE: 
 
           1. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr. Xemis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, c�tre 
bugetul consolidat al statului,  a sumei de Xlei, reprezentând: 

   -   X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 
   -   X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, urmand a se 
emite un nou act administrativ fiscal, in conditiile prevazute de lege �i în 
conformitate cu cele re�inute anterior.  
 
           2. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de 
S.C. X SRL pentru suma de X lei, reprezentând:  

   -    X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar;  

   -    X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

   -  X lei, impozit pe veniturile din premii �i din jocuri de noroc; 

   -  X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
 
           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul X în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii.     

                                

                          DIRECTOR EXECUTIV, 
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