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 DECIZIA NR.74 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2007 
             
 
             
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SA Deva.  
          
         Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr. 
…/...2007, emis� de Direc�ia general� a finan�elor publice a judetului 
Hunedoara - Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, a sumei de … lei, 
reprezentând: 
       -   ... lei - impozit profit suplimentar  
       -      ... lei - accesorii aferente 
       - ... lei - TVA suplimentar  
       -   ... lei - accesorii aferente 
       -   ... lei - contribu�ie asigur�ri de s�n�tate asigura�i  
       -   ... lei - accesorii aferente 
     
         Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut 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 
Hunedoara, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile art.205 �i 
art.209 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�, societatea contestatoare arat� 
motivele de fapt �i de drept pe baza c�rora î�i fundamenteaz� 
contesta�ia, astfel: 
  1. In ceea ce prive�te impozitul pe profit, cheltuielile cu onorariile 
de avocat în litigiile în care societatea este parte, în mod gre�it sunt 
considerate cheltuieli nedeductibile în temeiul art.21 (1)(4) lit.e) de 
c�tre organul de inspec�ie fiscal�, care a concluzionat c� au fost 
f�cute în folosul ac�ionarilor. Acestea sunt cheltuielil deductibile 
potrivit Codului fiscal, care nu specific� în mod expres c� aceste 
cheltuieli sunt deductibile sau nu dup� criteriul valoric, respectiv în 
func�ie de litigiul în care este angajat ap�r�torul de exemplu : civil sau 
comercial, cu valoare patrimonial� sau nu.    
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        Aceste cheltuieli nu au fost f�cute în favoarea ac�ionarilor sau 
asocia�ilor, respectiv nu au fost pl�tite onorarii de avocat pentru 
ac�ionari sau asocia�i, ci pentru reprezentarea societ��ii în litigiile în 
care a fost parte în procese. 
        Societatea comercial� a achizi�ionat �i înregistrat în 
documentele contabile c�r�i �i publica�ii. Cu toate c� din documentele 
justificative de achizi�ie – facturi fiscale, rezult� cu claritate c� sunt 
c�r�i de specialitate, organul de inspec�ie fiscal� se substituie 
emitentului facturii �i apreciaz� dup� criterii personale c� acestea nu 
sunt necesare desf��ur�rii activit��ii �i c� au fost achizi�ionate în 
favoarea ac�ionarilor. Aceste c�r�i �i publica�ii sunt inventariate �i se 
g�sesc la societate �i nu la ac�ionari a�a cum se interpreteaz� doar 
de c�tre organul de inspec�ie fiscal�. 
         Cu privire la cheltuielile sociale în limita de 2% aplicat� asupra 
valorii cheltuielilor cu salariile personalului, acestea corespund 
destina�iilor prev�zute la art.21 alin.3 lit.c) din Normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal, fiind justificate, respectiv « în cadrul 
acestei limite, pot fi deduse �i cheltuieli reprezentând …cadouri în 
bani sau în natur� oferite copiilor minori �i salaria�ilor… ». 
     2. In ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, având în 
vedere considerentele expuse mai sus, agentul economic consider� 
c� nu datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� c�r�ilor �i 
publica�iilor achizi�ionate.  
       Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� veniturilor din 
chirii facturate c�tre SC Y SRL, la data de 27.04.2006, prin procesul 
verbal ni s-a impus în mod expres stornarea facturilor care ini�ial au 
fost întocmite cu TVA-ul aferent �i întocmirea altor facturi f�r� TVA. 
Prin urmare, au fost respectate întocmai concluziile unui act 
administrativ fiscal din acea perioad� �i nu consider� c� trebuie s� 
datoreze taxa pe valoarea ad�ugat� când nici societatea comercial� 
Y SRL nu a beneficiat de taxa pe valoarea ad�ugat�.   
     3. In ceea ce prive�te contribu�ia la fondul asigur�rilor sociale 
de s�n�tate datorate de c�tre persoanele cu venituri asimilate 
salariilor , respectiv de c�tre membrii consiliului de administra�ie 
�i a comisiei de cenzori, în mod gre�it s-a re�inut, întrucât în 
perioada respectiv� nu se calcula aceast� contribu�ie de 6,5% pentru 
membrii CA �i ai comisiei de cenzori, a�a cum rezult� din actele 
normative în vigoare din acea perioad�.   
 
     II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, înregistrat sub nr. 
…/2007, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. …/2007, 
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organele de control ale DGFP a jude�ului Hunedoara - Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, urmare verific�rii efectuate, au consemnat 
urm�toarele: 
     
     1. Cu privire la cheltuielile cu onorarii de avocat aferente 
litigiilor societ��ii cu SIF Banat-Cri�ana aflate pe rol în cursul 
anilor 2006 - 2007 

In perioada anilor 2006-2007, societatea a avut �i are în 
prezent pe rol la instan�ele judec�tore�ti o serie de litigii f�r� valoare 
patrimonial�, cu ac�ionarul cu pondere important� SIF Banat-Cri�ana, 
litigii având ca obiect:  

- anulare hot�râre AGA nr.../2006 privind schimbarea CA �i 
divizarea societ��ii f�r� ca terenurile s� fie incluse în capitalul 
social – hot�rârile AGA au fost anulate de instan�� (dosar 
nr.../2006; 

- obligare predare documente (dosar nr.9033/97/2006), etc..., 
pentru care, conform contractelor de asisten�� juridic� încheiate cu 
Baroul Hunedoara, a achitat �i înregistrat pe cheltuieli de exploatare 
pân� la data de 30.04.2007, suma de ... lei, înc�lcându-se 
prevederile art.19 alin.(1) �i art.21 alin.(1) �i (4), potrivit c�rora, sunt 
considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri impozabile �i nu sunt cheltuieli 
deductibile, cheltuielile f�cute în favoarea ac�ionarilor sau asocia�ilor.  
       In timpul inspec�iei s-au analizat prin sondaj obiectul acestor 
procese �i cheltuielile cu onorariile avoca�ilor aferente, constatându-
se c� nu au un obiect cu o valoare patrimonial�, nu sunt rezultate ca 
urmare a rela�iilor economice ale societ��ii în scopul realiz�rii de 
venituri impozabile, ci sunt litigii între ac�ionarii societ��ii.  
       Astfel, organul de inspec�ie fiscal� a exclus din calculul masei 
profitului impozabil, cheltuieli de exploatare în sum� de ... lei, ca fiind 
neaferente realiz�rii veniturilor �i a calculat un impozit pe profit în 
sum� de ... lei �i accesorii aferente. 
    2. Cu privire la achizi�ia de c�r�i �i publica�ii, neaferente 
activit��ii desf��urate de c�tre societate, f�cute în favoarea 
ac�ionarilor. 
      Pe perioada verificat� 01.01.2004 – 31.03.2007, societatea a 
achizi�ionat c�r�i juridice, economice, precum �i diverse c�r�i (ex: 
Superintui�ia, Teste personalitate, Gupe sangvine, România, For You, 
etc...). 
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      De asemenea, societatea a prezentat documente justificative de 
achizi�ie c�r�i (facturi fiscale) pe care este înscris „diverse c�r�i” sau 
„c�r�i specialitate”, pentru care nu s-a putut stabili natura acestora. 
      Intr�rile de c�r�i au fost înregistrate în eviden�a contabil� în contul 
303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” �i în contul de 
cheltuial� 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar”.    
      Pentru intr�rile de c�r�i �i publica�ii din perioada 01.01.2004 – 
31.03.2007, ce nu corespund activit��ii desf��urate de c�tre 
societate, f�cute în favoarea ac�ionarilor �i înregistrate pe cheltuieli în 
valoare total� de ... lei, societatea nu are dreptul la deducere, potrivit 
art.21 alin.1 �i alin.4 lit.e) din Codul fiscal, organele de inspec�ie 
fiscal� calculând un impozit pe profit în sum� de ... lei �i accesorii 
aferente. 
    3. Cu privire la cheltuielile sociale, în limita de 2%, aplicat� 
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 
      In perioada verificat�, societatea a acordat salaria�ilor avantaje în 
bani în sum� de ... lei, în contul cheltuielilor sociale în limita de 2% 
aplicat� asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 
       Intrucât suma de ... lei, înregistrat� în eviden�a contabil� în contul 
6455 nu corespunde destina�iilor prev�zute la art.21 alin.3 lit.c) din 
Codul fiscal, este considerat� o cheltuial� nedeductibil�, organele de 
inspec�ie fiscal� calculând un impozit pe profit în sum� de ... lei �i 
accesorii aferente. 
    4. Cu privire la TVA-ul aferent c�r�ilor �i publica�iilor, ce nu 
corespund activit��ii desf��urate de c�tre societate, 
achizi�ionate în favoarea ac�ionarilor. 
      Pe perioada verificat� 01.01.2004 – 31.03.2007, societatea a 
achizi�ionat diverse c�r�i �i publica�ii, ce nu corespund activit��ii 
desf��urate de c�tre societate, fiind f�cute în favoarea ac�ionarilor. 
      Intrucât achizi�ia acestor c�r�i nu este destinat� utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile ale societ��ii, societatea nu are dreptul la 
deducerea TVA în sum� de ... lei, potrivit art.145 alin.3 lit.a) din Codul 
fiscal �i accesorii aferente. 
    5. Cu privire la TVA-ul aferent veniturilor din chirii facturate 
c�tre SC Y SRL Deva. 
       Pe perioada aprilie – iunie 2006, agentul economic a facturat 
c/val chirie c�tre SC Y SRL Deva în valoare total� de ... lei f�r� a 
colecta TVA, de�i prin Notificarea privind op�iunea de taxare a 
opera�iunilor prev�zute la art.141 alin.2 lit.k) din Codul fiscal, 



 5 

înregistrat� la AFP Deva sub nr.../2006, societatea a optat pentru 
taxarea acestor opera�iuni începând cu data de 01.01.2004.  
        Intrucât societatea a optat pentru taxarea opera�iunilor de 
închirieri de bunuri mobile  începând cu data de 01.01.2004, este 
obligat� la plata TVA-ului în sum� de ... lei, potrivit art.141 alin.3 �i 
art.141 alin.2 lit.k) din Codul fiscal �i accesorii aferente.  
    6. Cu privire la contribu�ia la fondul asigur�rilor sociale de 
s�n�tate datorat� de angaja�i. 
       Pe perioada 01.01.2004 – 31.12.2004, societatea a constituit 
contribu�ia la fondul asigur�rilor sociale de s�n�tate datorat� de 
angaja�i pentru salaria�ii încadra�i pe perioad� nedeterminat�, 
membrii consiliului de administra�ie �i cenzori. 
       Incepând cu data de 01.01.2005 societatea nu a mai constituit 
aceast� contrribu�ie pentru membrii consiliului de administra�ie �i 
cenzori, ci doar pentru salaria�i, înc�lcând astfel prevederile art.51 
alin.2 lit.a) din OUG nr.150/2002, coroborate cu prevederile art.5 
alin.1 �i alin.3 lit.f) din OMFP nr.221/2005. 
        In timpul inspec�iei, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
suplimentar contribu�ia la fondul asigur�rilor sociale de s�n�tate 
datorat� de angaja�i în sum� de ... lei �i accesorii aferente.  
 

  
       III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, 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 inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 
             
       In conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
  Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii”, Biroul de solu�ionare a contesta�iilor a 
procedat la analiza contesta�iei. 
 
    A. Cu privire la cheltuielile cu onorarii de avocat, cauza 
supus� solu�ion�rii  este de a stabili deductibilitatea fiscal�, în 
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condi�iile în care agentul economic nu face dovada c� acestea 
au fost f�cute în reprezentarea societ��ii în litigiile în care este 
parte.                                                                                                      
 
        In fapt, în perioada septembrie 2006 – martie 2007, societatea a 
înregistrat pe cheltuieli de exploatare, suma total� de ... lei 
reprezentând contravaloare onorarii avoca�i. 
        Urmare inspec�iei fiscale, s-a re�inut c�, societatea a avut pe rol 
la instan�ele judec�tore�ti o serie de litigii f�r� valoare patrimonial�, 
cu ac�ionarul SIF Banat-Cri�ana, litigii având ca obiect cu titlu de 
exemplu: anulare hot�râre AGA privind schimbarea Consiliului de 
Administra�ie �i divizarea societ��ii f�r� ca terenurile s� fie incluse în 
capitalul social, obligare predare documente, etc... �i care nu sunt 
rezultate urmare unor rela�ii economice ale societ��ii destinate 
realiz�rii de venituri impozabile, ci sunt litigii între ac�ionarii societ��ii.  
 
        Actul normativ care reglementeaz� deductibilitatea cheltuielilor 
este Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform c�reia: 
   Art.19 “Reguli generale 
    (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, …” 
   Art.21 “Cheltuieli 
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative în vigoare. 
   (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
        e) cheltuielile f�cute în favoarea ac�ionarilor sau asocia�ilor, 
altele decât cele generate de pl��i pentru bunurile livrate sau serviciile 
prestate contribuabilului, la pre�ul de pia�� pentru aceste bunuri sau 
servicii;” 
 
        Sus�inerea contestatoarei conform c�reia “societatea este cea 
care a fost parte reprezentat� în instan�� de avoca�i, nefiind vorba de 
litigii între ac�ionari a�a cum se motiveaz� �i evident nu s-au pl�tit 
avoca�ii ac�ionarilor”, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, aceasta fiind o motivare declarativ�, nesus�inut� cu 
niciun document din care s� rezulte c� societatea comercial� a fost 
efectiv parte în litigiile în cauz� �i care au avut drept scop realizarea 
de venituri impozabile. 
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        In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
stipuleaz�: 
Art.206 “Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    …c) motivele de fapt �i de drept; 
       d) dovezile pe care se întemeiaz�;…” 
Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    …(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei …” 
 
Norme metodologice: 
    182.1. “În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a 
organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice 
probe noi relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost 
cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 
 
        Prin prisma prevederilor legale �i a celor retinute, contesta�ia va 
fi respins� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente pentru 
cap�tul de cerere privind impozitul pe profit suplimentar în sum� de 
… lei aferent sumei de … lei reprezentând cheltuieli cu onorarii 
avoca�i. 
 
     B. Cu privire la cheltuielile privind achizi�ia de c�r�i �i 
publica�ii, cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili 
deductibilitatea fiscal�, în condi�iile în care acestea reprezentau 
contravaloarea unor c�r�i ce nu au putut fi identificate �i nu se 
face dovada c� acestea au avut drept scop realizarea de venituri 
impozabile. 
 
        In fapt, în perioada ianuarie 2004 – martie 2007, societatea a      
înregistrat în eviden�a contabil� în contul 603 ”Cheltuieli privind 
materialele de natura obiectelor de inventar”, suma total� de ... lei 
(f�r� TVA) reprezentând contravaloare achizi�ie c�r�i �i publica�ii. 
        Urmare inspec�iei fiscale �i potrivit Situa�iei c�r�ilor �i 
publica�iilor existent� la dosarul cauzei, întocmit� de c�tre 
agentul economic, s-a re�inut c�, societatea a achizi�ionat c�r�i 
juridice, economice (pentru care s-a acordat drept de deducere), 
precum �i diverse c�r�i (FENG SHUI GHID, ORACOLE, 
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SUPERINTUI�IA, GRUPE SANGVINE, TESTE PERSONALITATE, 
CUM S� DEVII UN BUN PR, FOR YOU, SOFIA, TERRA, ETC...), 
diverse c�r�i, c�r�i specialitate, c�r�i diferite, c�r�i. 
       Sus�inerea contestatoarei conform c�reia “Cu toate c� din 
documentele justificative de achizi�ie – facturi fiscale, rezult� cu 
claritate c� sunt c�r�i de specialitate, organul de inspec�ie fiscal� 
se substituie emitentului facturii �i apreciaz� dup� criterii personale 
c� acestea nu sunt necesare desf��ur�rii activit��ii �i c� au fost 
achizi�ionate în favoarea ac�ionarilor”, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, aceasta fiind o motivare 
declarativ�, nesus�inut� cu niciun document pentru a putea fi 
identificate c�r�ile �i pentru care contribuabilul s� justifice necesitatea 
achizi�ion�rii acestora în scopul activit��ilor desf��urate �i s� 
dovedeasc� necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul 
activit��ilor desf��urate, respectiv a obiectului de activitate 
“Inchirierea �i subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
închiriate”.             
       Prin prisma prevederilor legale enun�ate la punctul A �i a celor 
retinute, contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� pentru cap�tul de 
cerere privind impozitul pe profit suplimentar în sum� de … lei aferent 
sumei de … lei reprezentând contravaloare achizi�ie c�r�i, cheltuieli 
ce au fost trecute în categoria cheltuielilor nedeductibile. 
              
      C. Cu privire la cheltuielile sociale, în limita de 2%, aplicat� 
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, cauza 
supus� solu�ion�rii  este de a stabili deductibilitatea fiscal�, în 
condi�iile în care agentul economic nu face dovada c� acestea 
intr� sub inciden�a prevederilor legale, respectiv a destina�iilor 
stipulate în acestea.                                                                                                     
       
        In fapt, în perioada ianuarie 2004 – martie 2007, societatea a      
înregistrat în eviden�a contabil� în contul 645 ”Cheltuieli privind 
asigur�rile �i protec�ia social�”, suma total� de ... lei acordat� 
salaria�ilor ca avantaje în bani, în contul cheltuielilor sociale în limita 
de 2% aplicat� asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 
        Urmare inspec�iei fiscale, s-a re�inut c�, suma de ... lei 
reprezentând cheltuieli sociale nu corespunde destina�iilor prev�zute 
de legisla�ia fiscal�. 
 
         In drept, în vederea stabilirii caracterului deductibil al 
cheltuielilor sociale, în limita de 2%, aplicat� asupra valorii 
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cheltuielilor cu salariile personalului, se face aplicarea prevederilor 
art.21, alin.3, lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, care 
stipuleaz�: 
  Art.21 “Cheltuieli  
           (3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
…c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pân� la 2%, aplicat� 
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare ... In 
cadrul acestei limite, pot fi deduse �i cheltuielile reprezentând: ... 
cadouri în bani sau în natur� oferite copiilor minori �i 
salaria�ilor, ...” 
 
           Sustinerea contestatoarei conform c�reia “cheltuielile sociale 
în limita de 2% aplicat� asupra valorii cheltuielilor cu salariile 
personalului, corespund destina�iilor prev�zute la art.21 alin.3 lit.c) 
din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, fiind 
justificate, respectiv, în cadrul acestei limite, pot fi deduse �i cheltuieli 
reprezentând …cadouri în bani sau în natur� oferite copiilor minori �i 
salaria�ilor…”, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, aceasta fiind o motivare declarativ�, nesus�inut� cu 
niciun document relevant din care s� rezulte acordarea cadourilor în 
sum� de … lei c�tre salaria�i �i copiii minori ai salaria�ilor, respective 
state de salarii, certificate de na�tere ale copiilor salaria�ilor, etc... 
         
         Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i a celor retinute, 
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente pentru cap�tul de cerere privind impozitul pe profit 
suplimentar în sum� de … lei aferent sumei de … lei reprezentând 
contravaloare cheltuieli sociale, în limita de 2%, aplicat� asupra 
valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 
 
     D. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei 
aferent� achizi�iei de c�r�i �i publica�ii, cauza supus� solu�ion�rii 
este de a stabili dac� contestatoarea î�i poate exercita dreptul 
de deducere, în condi�iile în care acestea reprezentau 
contravaloarea unor c�r�i ce nu au putut fi identificate �i nu se 
face dovada c� acestea au fost destinate realiz�rii de opera�iuni 
taxabile. 
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          Prin prisma considerentelor re�inute la punctul B cu privire la 
impozitul pe profit �i în temeiul prevederilor art.145 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
    “Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
…(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa 
aferent� achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în 
folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile;”, 
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei aferent� 
achizi�ion�rii de c�r�i, cheltuieli ce au fost trecute în categoria 
cheltuielilor nedeductibile. 
 
     E. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei 
aferent� veniturilor din chirii facturate c�tre SC Y SRL, cauza 
supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� contestatoarea avea 
obliga�ia de a colecta taxa pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în 
care închirierile sunt scutite de tax�. 
                     
       In fapt, în perioada aprilie – iunie 2006, agentul economic a 
facturat c/val chirie c�tre SC Y SRL Deva în valoare total� de ... lei 
f�r� a colecta TVA, în condi�iile în care, prin Notificarea privind 
op�iunea de taxare a opera�iunilor prev�zute la art.141 alin.2 lit.k) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, înregistrat� la 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva sub nr.../2006, 
societatea a optat pentru taxarea opera�iunilor scutite, respectiv a 
închirierilor, începând cu data de 01.01.2004.  
         
        In drept, prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în 
vigoare la perioada în cauz�, stipuleaz�: 
   Art.141 “Scutiri pentru opera�iunile din interiorul ��rii 
    (2) Alte opera�iuni scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�: 
k) arendarea, concesionarea �i închirierea de bunuri imobile, cu 
urm�toarele excep�ii:… 
     (3) Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea 
opera�iunilor prev�zute la alin.(2) lit.k), în condi�iile stabilite prin 
norme , 
 
coroborate cu prevederile  punctului 42 din Hot�rârea Guvernului 
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care prevede: 
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    42. “(3) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat� pot opta pentru aplicarea regimului de taxare 
pentru orice opera�iune prev�zut� la art.141 alin.(2) lit.k) din Codul 
fiscal. Op�iunea de aplicare a regimului de taxare se notific� 
organelor fiscale teritoriale pe formularul prev�zut în anexa nr.1 la 
prezentele norme metodologice �i se aplic� de la data înscris� în 
notificare. În situa�ia în care numai o parte dintr-un imobil este 
utilizat� pentru realizarea opera�iunilor prev�zute la art.141 alin.(2) 
lit.k) din Codul fiscal �i se opteaz� pentru taxarea acestora, în 
notificarea transmis� organului fiscal se va înscrie în procente partea 
din imobil destinat� acestor opera�iuni. 
    …(5) Persoanele care au optat pentru regimul de taxare pentru 
orice opera�iune prev�zut� la art.141 alin.(2) lit.k) din Codul 
fiscal nu mai pot aplica regimul de scutire pentru opera�iunile 
respective timp de 5 ani. …” 
  
         Sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia “la data de 27.04.2006, 
prin procesul verbal ni s-a impus în mod expres stornarea facturilor 
care ini�ial au fost întocmite cu TVA-ul aferent �i întocmirea altor 
facturi f�r� tva. Prin urmare am respectat întocmai concluziile unui 
act administrativ fiscal din acea perioad� ”, nu are nicio relevan�� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, în condi�iile în care:  

- la data încheierii procesului verbal din data de 27.04.2006 de 
c�tre Activitatea de control financiar fiscal (perioada supus� 
verific�rii februarie – martie 2006), organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat în mod legal prin obligarea contestatoarei la 
stornarea facturii emis� cu TVA, cu consecin�a emiterii unei 
facturi f�r� TVA, întrucât agentul economic s-a comportat ca o 
persoan� impozabil� supus� taxei pe valoarea ad�ugat�, în 
condi�iile în care: 
o opera�iunea privind închirierea de bunuri imobile este 

scutit� de taxa pe valoarea ad�ugat�  
o nu �i-a exprimat op�iunea pentru taxarea opera�iunilor 

din închirierea de bunuri imobile  
- la data încheierii Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 

03.07.2007 de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Deva (perioada supus� verific�rii aprilie – iunie 
2006), organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod legal 
prin stabilirea unui TVA suplimentar aferent facturilor emise f�r� 
tva, întrucât agentul economic s-a comportat ca o persoan� 
neimpozabil�, în condi�iile în care: 
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o �i-a exprimat op�iunea pentru taxarea opera�iunilor din 
închirierea de bunuri imobile începând cu data de 
01.01.2004, prin Notificarea privind op�iunea de taxare, 
înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
Deva sub nr.../22.06.2006. 

 
       Prin prisma prevederilor legale �i a celor re�inute, contesta�ia va 
fi respins� ca neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei aferent� veniturilor din chirii. 
 
     F. Cu privire la suma de ... lei reprezentând contribu�ia la 
fondul asigur�rilor sociale de s�n�tate, cauza supus� 
solu�ion�rii este de a stabili dac� contestatoarea avea obliga�ia 
de a calcula contribu�ia pentru membrii Consiliului de 
administra�ie �i a Comisiei de cenzori. 
       
       In fapt, la nivelul anului 2004, societatea a constituit contribu�ia 
la fondul asigur�rilor sociale de s�n�tate datorat� de angaja�i, pentru 
salaria�ii încadra�i pe perioad� nedeterminat�, membrii consiliului de 
administra�ie �i cenzori. 
       Incepând cu data de 01.01.2005, societatea comercial� nu a mai 
constituit aceast� contribu�ie pentru membrii consiliului de 
administra�ie �i comisiei de cenzori. 
 
        In drept, prevederile Ordonan�ei urgen�� a Guvernului 
nr.150/2002 privind organizarea �i func�ionarea sistemului de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, stipuleaz�: 
  Art.51 “(1) Persoana asigurat� are obliga�ia pl��ii unei 
contribu�ii b�ne�ti lunare pentru asigur�rile de s�n�tate, cu 
excep�ia persoanelor prev�zute la art.6 alin.(1). 
    (2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub 
forma unei cote de 6,5%, care se aplic� asupra: 
    a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun 
impozitului pe venit;” 
 
         De asemenea, Ordinul nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
prevede 
    Art.5 “(1) Contribu�ia lunar� a persoanelor asigurate se 
stabile�te sub forma unei cote de 6,5%, aplicat� asupra 
veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt 
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supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obliga�ia calcul�rii, 
re�inerii �i vir�rii lunare integrale a contribu�iei datorate de c�tre 
persoana asigurat� în contul deschis pe seama Casei Na�ionale de 
Asigur�ri de S�n�tate la unit��ile teritoriale ale Trezoreriei Statului în 
a c�ror raz� angajatorii sunt lua�i în eviden�� ca pl�titori de impozite 
�i taxe. 
    (2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani 
�i/sau în natur� ob�inute de o persoan� fizic� ce desf��oar� o 
activitate în baza unui contract individual de munc� sau a unui statut 
special prev�zut de lege, indiferent de perioada la care se refer�, de 
denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord�, inclusiv 
indemniza�iile pentru incapacitate temporar� de munc�. 
    (3) Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind: 
    …f) sumele primite de reprezentan�ii în adunarea general� a 
ac�ionarilor, în consiliul de administra�ie, în comitetul de direc�ie 
�i în comisia de cenzori;…” 
 
       Sus�inerea contestatoarei conform c�reia “în perioada respectiv� 
nu se calcula aceast� contribu�ie de 6,5% pentru membrii CA �i ai 
comisiei de cenzori, a�a cum rezult� din actele normative în vigoare 
din acea perioad�”, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, agentul economic neprecizând motivele de drept pe care 
le are în vedere când sus�ine c� în perioada supus� controlului nu se 
calcula aceast� contribu�ie. 
 
       Prin prisma prevederilor legale enun�ate �i a celor retinute, 
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere 
privind suma de ... lei reprezentând contribu�ia la fondul asigur�rilor 
sociale de s�n�tate pentru membrii Consiliului de administra�ie �i a 
Comisiei de cenzori. 
 
        In ceea ce prive�te dobânzile/major�rile de întârziere în 
sum� … lei aferente debitelor stabilite suplimentar, se re�ine c�, 
agentul economic nu aduce niciun fel de argumente privind 
cuantumul dobânzilor/major�rilor de întârziere, data de la care au fost 
calculate dobânzile/major�rile de întârziere, baza de calcul a 
acestora, num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�. 
        In consecin��, fa�� de cele re�inute, acestea se datoreaz� în 
condi�iile în care sunt accesorii debitului datorat, precum �i 
principiului de drept, potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
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         Având în vedere cele re�inute, în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se  
 
                                                    DECIDE: 
  
          Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de                                   
SC X SA din Deva, referitoare la suma de … lei, reprezentând: 
       -   ... lei - impozit profit suplimentar  
       -      ... lei - accesorii aferente 
       - ... lei - TVA suplimentar  
       -   ... lei - accesorii aferente 
       -   ... lei - contribu�ie asigur�ri de s�n�tate asigura�i  
       -   ... lei - accesorii aferente 
 
 
 
             


