
                                                                                        

     DECIZIA NR. 346/2012
      privind  soluţionarea contestaţiei nr. .../...
                 formulata de S.C. ... S.R.L. din ...

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  ...  a  fost  sesizată  de 
Activitatea de Inspecţie Fiscală ... asupra contestaţiei nr.  .../30.03.2012 
transmisă spre soluţionare în data de ... formulată de S.C. ... S.R.L. cu 
sediul  social  în  comuna  ...,  sat  ...,  judeţul  ...,  având  codul  unic  de 
înregistrare  ...  şi  înregistrată  la  Oficiul  Registrului  Comerţului  ...  sub 
numărul ....

Petenta  formulează  contestaţie  împotriva  Deciziei  de  impunere 
privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecţia 
fiscală nr. ... din data de ... şi a Deciziei privind nemodificarea bazei de 
impunere nr. ... din data de ... emise de organele de inspecţie fiscală ale 
Activităţii de Inspecţie Fiscală .... 

Prin  adresa  nr.  .../06.04.2012,  confirmată  de  primire  în  data  de 
24.04.2012,  Compartimentul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul 
D.G.F.P.  ...  a  solicitat  petentei  completări  ale  contestaţiei  în  ceea  ce 
priveşte cuantumul sumei   totale contestate, individualizată pe feluri de 
impozite, taxe, contribuţii şi accesoriile acestora, precum şi prezentarea 
la sediul D.G.F.P. ... în vederea ştampilării contestaţiei.  

Prin adresa nr. .../04.05.2012, petenta menţionează că anexează 
acesteia o copie a contestaţiei cu ştampila societăţii în original precum şi 
faptul că formulează contestaţie pentru sumele:

-   ... lei - impozit pe profit suplimentar;
-   ...  lei  -  dobânzi/majorări  de  întârziere  aferente  impozitului  pe 

profit suplimentar;
-  ...  lei  -  penalităţi  de  întârziere  aferente  impozitului  pe  profit 

suplimentar;
- ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară.
  Contestaţia a fost formulată în termen legal.
 Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 

205, 206, 207 şi 209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată  cu modificările şi  completările ulterioare, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... este competentă să soluţioneze 
contestaţia formulată de S.C. ... S.R.L. din ....



I.  Societatea  petenta contestă  "Decizia  de  impunere  privind 
obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecţia  fiscală" 
nr. ... din data de ... emisă de organul de control al Activităţii de Inspecţie 
Fiscală ... din următoarele motive:

- la data de 02.11.2009 asociatul unic al  S.C. ... S.R.L. a fost d-
na  ...  cu  domiciliul  în  ....  La  data  de  02.11.2009,  prin  Contractul  de 
cesiune de părţi sociale d-na ... a cedat toate părţile sociale, dar nu a 
predat şi documentele contabile aferente exerciţiului fiscal 2009. Au fost 
predate  decât  balanţele  de  verificare  contabilă  întocmite  pentru  lunile 
ianuarie – octombrie 2009 fără a fi predate şi documentele justificative 
pentru  înregistrările  efectuate  în  contabilitate,  jurnalele  de  vânzare, 
cumpărare, registrul jurnal, registrul inventar, componenţa soldurilor, etc. 
Deoarece la data contractului  de cesiune şi nici  ulterior,  d-na ...  nu a 
putut  preda  noilor  asociaţi  documentele  justificative  s-a  încheiat  un 
Proces verbal de custodie pentru documentele contabile nepredate.

- cheltuielilor înregistrate în perioada iunie-decembrie 2010 au fost 
determinate  de  funcţionarea  în  continuare  a  societăţii,  acestea  fiind 
modice.  Activitatea firmei  nu a fost  suspendată,  iar  societatea a plătit 
impozit forfetar.  

Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus,  societatea  petentă  solicită 
anularea deciziilor contestate. 

II. Prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare 
de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.  ...  din data de ...  organul de 
inspecţie fiscală a stabilit suma totală de ... lei din care a fost contestată 
suma de ... lei care reprezintă:

-   ... lei - impozit pe profit suplimentar;
-   ...  lei  -  dobânzi/majorări  de  întârziere  aferente  impozitului  pe 

profit suplimentar;
-  ...  lei  -  penalităţi  de  întârziere  aferente  impozitului  pe  profit 

suplimentar;
- ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară.
Prin referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei   emis de 

Activitatea  de  Inspecţie  Fiscală,  organul  de  inspecţie  fiscală  propune 
respingerea contestaţiei ca netemeinică şi nelegală. 

Totodată se menţionează că nu a fost încheiat proces verbal pentru 
sesizarea organelor de cercetare penală.

III.  Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatoarei  şi  în  raport  cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:



1.  Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... a fost investită să 
se pronunţe asupra contestaţiei formulate de S.C.  ... S.R.L. din  ... 
împotriva  Deciziei de impunere nr. .../... pentru suma contestată de 
... lei.

În fapt, din documente întocmite de organele de inspecţie fiscală 
rezultă că au fost excluse de la deducere atât cheltuielile pentru care nu 
au fost prezentate documente justificative, cheltuielile privind bunurile de 
natura  stocurilor  lipsă  ori  degradate,  neimputabile  înregistrate  de 
societate în decembrie 2009 pe conturile de marfuri şi pentru care nu au 
fost  prezentate  documente  justificative,  cheltuielile  înregistrate  de 
petentă  care nu sunt destinate utilizării în folosul realizării de operaţiuni 
taxabile, cât şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor de bunuri 
şi  servicii  pentru care nu au fost  prezentate documente justificative şi 
care nu sunt destinate utilizării în folosul realizării de operaţiuni taxabile. 
Totodată, organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii suplimentare la 
impozitul  pe  profit  întrucât  impozitul  declarat  trimestrial  de  societatea 
petentă a fost diminuat la data de 25.02.2011 prin declaraţia 101 privind 
impozitul pe profit pentru perioada 01.01.2010 - 30.09.2010.

Se reţine că în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 4 lit. c) şi lit. 
f)  din  Legea  nr.  571/2003privind  Codul  Fiscal  cu  modificările  şi 
completările ulterioare,  nu sunt deductibile “cheltuielile privind bunurile 
de  natura  stocurilor  sau  a  activelor  corporale  constatate  lipsă  din  
gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate 
contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă,  
dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor  titlului VI”  şi “cheltuielile 
înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ,  
potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării  
în  gestiune”. Organul  de  inspecţie  fiscală  precizează  în  referatul  cu 
propuneri  de  soluţionare  a  contestaţiei  că  administratorul  societăţii 
petente recunoaşte prin Nota explicativă că stocul de marfă înregistrat în 
balanţa de verificare întocmită la 31.12.2011 nu mai există sau a expirat. 

Din  analiza  documentelor  aflate  la  dosarul  cauzei,  rezultă  că 
organele de inspecţie nu au admis la deducere cheltuielile precum şi taxa 
pe valoarea adăugată  pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pentru care 
nu au fost prezentate documente justificative. Astfel, în conformitate cu 
art.  146 alin.  1 lit.  a)  din  Legea nr.  571/2003 privind Codul  Fiscal  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare  “Pentru  exercitarea  dreptului  de 
deducere  a  taxei,  persoana  impozabilă  trebuie  să  îndeplinească 
următoarele  condiţii:  a)  pentru  taxa  datorată  sau  achitată,  aferentă 
bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au 
fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană 



impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art.  
155;”.

Conform prevederilor art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, “profitul impozabil  
se  calculează  ca  diferenţă  între  veniturile  realizate  din  orice  sursă  şi  
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din 
care se scad veniturile  neimpozabile  şi  la  care se adaugă cheltuielile  
nedeductibile.”.

  În conformitate cu art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  “orice 
persoană  impozabilă  are  dreptul  să  deducă  taxa  aferentă  achiziţiilor,  
dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni: a) 
operaţiuni taxabile.”

Având în vedere cele mai sus menţionate,  se reţine că la dosarul 
contestaţiei societatea petentă nu a depus nici un document justificativ 
relevant  în  susţinerea  cauzei,  respectiv  facturi  fiscale  emise  în 
conformitate  cu  prevederile  legale,  documente  prin  care  să  se  facă 
dovada  efectuării  operaţiunilor  sau  intrărilor  în  gestiune,  precum  şi 
documente prin care să se facă dovada că operaţiunile efectuate sunt 
destinate utilizării în folosul realizării de operaţiuni taxabile.

Afirmaţia  petentei  în  susţinerea  cauzei  precum că fostul  asociat 
unic d-na ... nu a predat documentele justificative noului asociat, nu este 
relevantă  în  cauză,  reţinându-se  că  obligaţia  faţă  de  bugetul  de  stat 
revine societăţii comerciale în calitate de persoană juridică care se poate 
îndrepta împotriva persoanelor vinovate pentru recuperarea prejudiciului. 

Astfel,  faţă  de  cele  menţionate  mai  sus,  organele  de  inspecţie 
fiscală au stabilit diferenţe suplimentare de creanţe fiscale constând în 
taxă pe valoarea adaugată suplimentară în sumă de ...  lei,  precum şi 
impozit  pe  profit  suplimentar  în  sumă  de  ...  lei.  Accesoriile  aferente 
impozitului pe profit suplimentar în sumă totală de ... lei, au fost calculate 
de organele de inspecţie fiscală în conformitate cu prevederile art. 120 
alin.  2  şi  art.  120^1  alin.  1  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform  art.  213  alin.  1  din  O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de 
procedură  fiscală,  republicată,  ˝în  soluţionarea  contestaţiei  organul 
competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza 
emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport 
de susţinerile  părţilor,  de dispoziţiile  legale invocate de acestea şi  de 
documentele  existente  la  dosarul  cauzei.  Soluţionarea  contestaţiei  se 
face în limitele sesizării.”

 În drept, art. 21 alin. 4 lit. c) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare prevede:



“ Art. 21  Cheltuieli
[...](4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
[...] c)  cheltuielile  privind  bunurile  de  natura  stocurilor  sau  a 

activelor  corporale  constatate  lipsă  din  gestiune  ori  degradate, 
neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare,  
precum  şi  taxa  pe  valoarea  adăugată  aferentă,  dacă  aceasta  este 
datorată potrivit prevederilor titlului VI.[...]     
    f)  cheltuielile  înregistrate  în  contabilitate,  care  nu  au  la  bază  un 
document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării  
operaţiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor;[...]
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau 
alte  prestări  de  servicii,  pentru  care  contribuabilii  nu  pot  justifica 
necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru 
care nu sunt încheiate contracte;[...]”

-  art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“ Art. 145  - Sfera de aplicare a dreptului de deducere
     (1) Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei.
   (2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă  
achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării  în folosul următoarelor  
operaţiuni:    a) operaţiuni taxabile;[...]”

-  art. 146 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“Art. 146    Condiţii de exercitare a dreptului de deducere
    (1)  Pentru  exercitarea  dreptului  de  deducere  a  taxei,  persoana 
impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost  
ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi  
fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o  
factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155;[...]”

- art. 120 alin. 2 şi art. 120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată   cu modificările şi completările ulterioare 
prevede:

“Art. 120 -  Accesorii
      [...](2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din 
corectarea  declaraţiilor  sau  modificarea  unei  decizii  de  impunere, 
dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei  
creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii  
acesteia inclusiv.”[...]
    Art. 120^1   Penalităţi de întârziere



    (1)  Plata  cu  întârziere  a  obligaţiilor  fiscale  se sancţionează  cu  o  
penalitate  de  întârziere  datorată  pentru  neachitarea  la  scadenţă  a 
obligaţiilor fiscale principale.
    (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
    a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă,  
nu  se  datorează  şi  nu  se  calculează  penalităţi  de  întârziere  pentru 
obligaţiile fiscale principale stinse;
    b)  dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile,  nivelul  
penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
    c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de 
întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.
    (3)  Penalitatea  de  întârziere  nu  înlătură  obligaţia  de  plată  a  
dobânzilor.”

2. Direcţia Generală a Finanţelor Publice ...  este investită să 
analizeze  capătul  de  cerere  referitor  la  Decizia  privind 
nemodificarea  bazei  de  impunere  nr.  .../...  în  condiţiile  în  care 
petenta nu motivează în fapt şi în drept contestaţia.

În fapt, Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. .../... a 
fost emisă de către Activitatea de Inspecţie Fiscală  pentru impozitele, 
contribuţiile şi taxele a căror bază de impozitare nu a suferit modificări şi 
în consecinţă nu a generat diferenţe de impozite contribuţii şi taxe. Se 
reţine că pentru acest capăt de cerere societatea petentă nu motivează 
în fapt şi în drept contestaţia, astfel încât pentru acest capăt de cerere 
contestaţia urmează a fi respinsă ca nemotivată.

În drept, art. 206 alin. 1 lit. c) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul 
de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
prevede:

“Forma şi conţinutul contestaţiei
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    [...]   c) motivele de fapt si de drept;[...]"

- art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală republicată, prevede:

"Soluţii asupra contestaţiei
    (1)  Prin decizie contestaţia va putea fi  admisă, în totalitate sau în  
parte, ori respinsă....

Punctul  11.1  din  Ordinul  nr.  2137/2011  privind  aprobarea 
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată precizeaza: 
          “[...]11.1.  Contestaţia  poate  fi  respinsă  ca:  b)  nemotivată,  în  
situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în 



susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei  
supuse soluţionăriii.[...]"

Pentru considerentele arătate în conţinutul  prezentei  decizii  şi  în 
temeiul prevederilor art. 19 alin. 1,  art. 21 alin. 4 lit. c) şi lit. f), art. 145 
alin. 2 lit. a) şi art. 146 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal cu modificările şi completările ulterioare,  art. 206 alin. 1 lit. c),  art. 
213 alin. 1, art. 216 alin. 1,  art.  120 alin.  2 şi  art. 120^1 din  O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 11.1 din Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX din  Ordonanţa  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, coroborat cu art. 
70,  art.  209,  art.  210,  art  211 din  O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se:
 

D E C I D E

1.  Respingerea  ca  neîntemeiată  legal  a  contestaţiei  nr.  .../... 
formulată de S.C. ... S.R.L. din ... împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. ... 
din  data de ...  întocmită  de  Activitatea de Inspecţie  Fiscală  ...  pentru 
suma totală contestată de ... lei care reprezintă:

- ... lei - impozit pe profit suplimentar;
-... lei - dobânzi/majorări de întârziere aferente impozitului pe profit 

suplimentar;
-...  lei  -  penalităţi  de  întârziere  aferente  impozitului  pe  profit 

suplimentar;
- ... lei - taxă pe valoarea adaugată suplimentară.

2.  Respingerea ca nemotivată a contestaţiei nr. .../... formulată de 
S.C. ... S.R.L. din ..., pentru capătul de cerere referitor la Decizia privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. .../....

3.  În  conformitate  cu  prevederile  art.  218  alin.  (2)  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data 
primirii,  la  instanţa  de  contencios  administrativ  competentă  din  cadrul 
Tribunalului ....

.........



Director executiv


