
D E C I Z I E  nr. . 
privind solu ionarea contesta iilor formulate de 

 
S.C. X S.R.L.   

înregistrate la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. ../13.05.2015 i nr. 
../15.05.2015      

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost 
sesizat de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad 

 

Serviciul Inspec ie Fiscal Contribuabili Mijlocii

 

cu adresele nr. 
/05.05.2015 i nr. /06.05.2015, înregistrate la D.G.R.F.P Timi oara sub 

nr. ./13.05.2015 i nr. ./15.05.2015 asupra contesta iilor formulate de   

S.C. X S.R.L.  in insolventa, in insolvency, en procedure  
CIF . 

cu sediul în  ., jud. Arad 
având sediul procesual ales la 

 

 Cabinet de avocat  
din 

  

înregistrate la Activitatea de Inspec ia Fiscal Arad sub nr. ./27.04.2015 i 
nr. ./27.04.2015 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. ./13.05.2015 i nr. /15.05.2015.   

S.C. X S.R.L. formuleaz contesta ii împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de

 

inspec ia fiscal 
pentru persoane juridice F-AR nr. ./23.03.2015 i a Dispozi iei nr. 

../23.03.2015 privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal 
emise de Administra ia Jude ene a Finan elor Publice Arad, solicitând: 

 

- anularea în parte a Deciziei de impunere F-AR nr. ./23.03.2015 în 
ceea ce prive te impozitul pe profit i anularea în totalitate în ceea ce prive te 
TVA; 

- anularea în parte a Dispozi iei nr. ./23.03.2015, respectiv a 
m surilor dispuse la pct. 2 i pct. 3 din cuprinsul s u, referitoare la: 

- includerea sumelor aferente meselor servite în baza de calcul 
a salariilor pentru perioada iulie 2010 

 

octombrie 2011 i 
depunerea de declara ii rectificative în acest sens i respectiv 

 

- diminuarea pierderii în sum de . lei, înregistrând pierdere 
fiscal de recuperat în perioada urm toare la suma de .. lei.   



Suma total contestat este în cuantum de . lei aceasta fiind 
compus din:

 
- . lei  impozit pe profit  
- . lei  accesorii aferente impozitului pe profit  
-   . lei  TVA  
-   

 

lei 

 

accesorii aferente TVA, în condi iile în care la 
solicitarea expres a DGRFP Timi oara, ca organ competent 
conform art. 209 alin. (1) din Codul de procedur fiscal , 
republicat, con inut în adresa nr. ./25.05.2015, reprezentantul 
legal al petentei a formulat r spunsul s u  înregistrat la D.G.R.F.P. 
Timi oara sub nr. ./16.06.2015, denumit PRECIZARE A 
CONTESTA IEI prin care se comunic faptul c sumele 
contestate sunt de . lei, aceasta fiind compus din 

 

lei 

 

Impozit pe profit stabilit suplimentar ( . lei) i accesorii (

 

lei); 
. lei 

 

TVA stabilit suplimentar ( . lei) i accesorii ( . lei) , 
solicitându-se anularea titlului de crean a atacat in privin a 
sumelor mai sus men ionate .

   

În completarea aspectelor re inute în cuprinsul contesta iei ini iale, 
societatea petent  a individualizat cuantumul impozitului pe profit contestat 
respectiv:  

- . lei pentru perioada 01.01.2010 

 

30.09.2010 precum i 
accesorii fiscale în sum de . lei; 

- . lei pentru perioada 01.01.2011 

 

30.09.2011 precum i 
accesorii fiscale în sum de  lei;  

- . lei pentru perioada 01.10.2011 

 

31.12.2011 precum i 
accesorii fiscale în sum de 

 

lei pentru perioada 26.01.2012 

 

28.02.2014 respectiv 

 

lei pentru perioada 01.03.2014 

 

20.03.2015; referitor la suma de 

 

lei se contest i legalitatea 
calcul rii acestora, în sensul c în perioada 26.01.2012 

 

25.03.2012 debitul fiscal corelativ nu ar fi fost scadent; 
- . lei pentru perioada 01.10.2010 

 

31.12.2010 în condi iile în 
care se sus ine faptul c pe de o parte este incorect calculat, 
impozitul pe profit in cota de 16% fiind . lei, iar pe de alta parte, 
nu este datorat ca urmare a înregistr rii pierderii fiscale reportate 
în cuantum superior . De asemenea, sunt contestate i accesoriile 
fiscale aferente, în sum de .. lei i  lei. 

În concluzia aspectelor anterior re inute, se precizeaz faptul c în 
concluzie contestam pentru aceasta perioada in integralitate impozitul pe 
profit stabilit suplimentar i accesoriile, în sum total de .. lei . 



Referitor la  obliga iile de plat accesorii aferente obliga iilor fiscale 
stabilite suplimentar (impozit pe profit i TVA), se apreciaz c 

nelegalitatea i implicit nedatorarea obligatiilor de plata principale asupra 
c rora acestea au fost calculate, determina nelegalitatea/dedatorarea 
major rilor i penalit ilor de intarziere in temeiul principiului de drept 
accesorium sequitur principalem .  

Ambele contesta ii au ca obiect acte administrative fiscale emise 
urmare inspec iei fiscale desf urate de organele de control în perioada

 

12.01.2015 

 

20.03.2015, constat rile inspec iei fiscale fiind consemnate în 
cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal nr. F-AR ./23.03.2015, care a stat 
la baza emiterii acestora.    

În drept, Ordinul 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal : 

 

În situa iile în care organele competente au de solu ionat dou sau mai 
multe contesta ii, formulate de aceea i persoan fizic sau juridic 
împotriva unor titluri de crean fiscal , sau alte acte administrative fiscale 
încheiate de acelea i organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceea i 
categorie de obliga ii fiscale sau tipuri diferite, dar care sub aspectul 
cuantumului se influen eaz reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor, 
dac prin aceasta se asigur o mai bun administrare i valorificare a 
probelor în rezolvarea cauzei.

  

În considerarea celor mai sus ar tate, în condi iile în care contesta iile 
petentei formulate împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice F-
AR nr. ./23.03.2015 i a Dispozi iei nr. ./23.03.2015 privind m surile 
stabilite de organele de inspec ie fiscal emise de Administra ia Jude ene a 
Finan elor Publice Arad au fost întocmite urmare Raportului de inspec ie 
fiscal nr. F-AR ./23.03.2015 vizând inclusiv aceea i categorie de 
obliga ie fiscal : impozitul pe profit  

 

în temeiul prevederilor punctului 9.5 
din Ordinul 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscal , republicat , se vor conexa dosarele contesta iilor formulate de S.C. X 
S.R.L. in insolventa, in insolvency, en procedure, înregistrate la la 
Activitatea de Inspec ia Fiscal Arad sub nr. ./27.04.2015 i nr. 

./27.04.2015 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. /13.05.2015 i nr. /15.05.2015, împotriva Deciziei de 
impunere F-AR nr. /23.03.2015 i a Dispozi iei nr. ./23.03.2015 emise 



de Administra ia Jude ene a Finan elor Publice Arad, cu consecin a emiterii 
prezentei decizii în solu ionarea contesta iilor.

  
Contesta iile au fost semnate de reprezentantul legal al petentei, avocat 

.., la dosarele cauzelor fiind depuse împuternicirile avoca iale în original, 
a a dup cum prevede art. 206 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat . 

 

Contesta iile au fost depuse în termenul legal de depunere prev zut de 
art. 207 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea 
contesta iilor:

   

I. În contesta iile formulate, petenta SC X SRL se îndreapt împotriva 
Deciziei de impunere F-AR nr. ../23.03.2015 i a Dispozi iei nr. 

./23.03.2015 emise de Administra ia Jude ene a Finan elor Publice Arad, 
solicitând anularea par ial a acestora, în sus inerea cauzelor invocând 
urm toarele motive:

   

În ceea ce prive te Decizia de impunere F-AR nr. ./23.03.2015, 
arat urm toarele:

  

Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar stabilit 
suplimentar, petenta motiveaz astfel:

 

1. Decizia atacata este nelegal în privin a impunerii i calcul rii 
impozitului pe profit rezultat din ajustarea masei impozabile a profitului cu 
venituri înregistrate cu întârziere în perioada 01.01.2010 - 31.12.2011, 
respectiv în trimestrul urm tor trimestrului în care acestea au fost realizate 
prin executarea de lucr ri.

 

Petenta motiveaz c nu a înregistrat în mod eronat veniturile realizate 
în scopul înregistr rii i declar rii cu întârziere a impozitului pe profit, pentru 
amânarea la plata a acestuia, întrucât acestea nu au fost realizate, a a cum 
dispune art. 19 alin. (1) din Codul fiscal. În spe , între petent i beneficiarii 
s i au fost încheiate contracte de execu ie care impun obligarea întocmirii 
situa iei de lucr ri par iale împreun cu beneficiarul, respectiv acceptat de 
acesta. A adar, doar dup acceptarea situa iei de lucr ri se emite factura 
pentru lucr rile acceptate i conforme prin situa ia de lucr ri. Aceste 
contracte de execu ie au fost puse la dispozi ia organelor de control i 
studiate de c tre acestea. Îns , veridicitatea celor sus inute în contesta ie, 
petenta arat c o poate demonstra, pe lâng situa iile de lucr ri, contractele 



de execu ie i înscrisurile care s-au întocmit în spe , cu martori - salaria i ai 
s i i ai beneficiarului.

 
Concluzionând, petenta arat c inspec ia fiscal nu a constatat c 

aceasta ar fi declarat venituri eronate, ci c nu le-a declarat la timp în scopul 
amân rii la plat a impozitului pe profit trimestrial. Acest aspect nu 
corespunde adev rului, în opinia petentei, redimensionarea veniturilor în 
acest mod a determinat stabilirea accesoriilor de plat pentru întârzierea în 
declararea i plata impozitului pe profit. Apreciaz ca fiind nelegal 
stabilirea acestor accesorii, în considerarea celor expuse supra, motiv pentru 
care solicit anularea deciziei atacate. 

  

2. Raportat la impozitul pe profit stabilit suplimentar ca urmare a 
elimin rii cheltuielilor nedeductibile constând în cuantumul excedentar 
plafonului legal stabilit pentru deductibilitatea diurnelor, solicit a anula 
decizia de impunere în parte i a face aplicarea art. 26 alin. (1) Cod fiscal, în 
sensul recuper rii din profiturile impozabile stabilite suplimentar, 
redimensionate, a pierderilor fiscale înregistrate în anii 2013 i 2014. 

Pierderile fiscale au fost înregistrate, în opinia petentei, tocmai datorit 
neîncas rii sumelor veniturilor eviden iate de aceasta din lucr rile executate. 
Beneficiarul principal al s u din perioada 2010-2013 a fost D SRL, firm fa 
de care s-a deschis procedura insolven ei în octombrie 2013, crean a petentei 
fa de societatea debitoare fiind substan ial .

  

Raportat la TVA i accesorii stabilite suplimentar 
2.1. Petenta arat c diferen a stabilit suplimentar de plat de 577 

lei nu este motivata in Decizia de impunere atacata. A a fiind, este nelegal 
actul administrativ fiscal atacat în privin a acestei obliga ii de plat stabilit 
suplimentar, având în vedere dispozi iile art. 87 Cod pr. fiscal raportat la 
dispozi iile art. 43 alin. (2) lit. e) si f) Cod pr. fiscal .

 

2.2. Este nelegal stabilirea suplimentar de TVA din considerentele 
expuse ca motive de fapt în cuprinsul deciziei atacate, având în vedere 
dispozi iile legale în vigoare i aspectele de fapt relevate

 

astfel: 
Cota redusa de 9% a TVA se aplic asupra bazei de impozitare pentru 

cazarea în cadrul sectorului hotelier sau a sectoarelor cu func ie similar , 
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping, în conformitate cu 
dispozi iile invocate de organele de inspec ie fiscal prev zute de art. 140 
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Or, în spe nu sunt incidente aceste dispozi ii legale fa de petent 
întrucât: 



a) Antreprenorul general emitent al facturii pentru servicii de cazare 
nu a asigurat în mod direct cazarea salaria ilor petentei, nefiind unitate 
hotelier , având ca obiect de activitate realizarea lucr rilor de construc ii.

 
b) Antreprenorul general a refacturat serviciul de cazare, aspect 

care rezult din consemnarea Refacturare cazare + mese servite - Craiova 
cf.sit. anexat " în cuprinsul facturilor. Nu avem cuno tin despre 
modalitatea de aplicare a cotei TVA la facturarea serviciului c tre 
antreprenorul general, îns acesta ne-a refacturat serviciul respectiv cu cota 
de TVA 24%, în conformitate cu dispozi iile pct. 7 alin. (5) din Normele 
metodologice de aplicare a Codului 
fiscal. Mai mult, societatea noastr nu r spunde pentru aplicarea corecta a 
cotei de TVA de c tre furnizor, cum este, spre exemplu, cazul expres 
men ionat în art. 160 alin. (4) din Codul fiscal.

 

Petenta arat c a achitat deja obliga ia de plat a TVA stabilit 
suplimentar, astfel: 

a) Petenta a achitat în integralitate factura emis de antreprenorul 
general,TVA facturat fiind colectat , astfel încât la momentul 
achit rii TVA a procedat la deducerea TVA datorat cu suma achitat 
reprezentând TVA aferent facturilor de cazare. 

b) Emitentul facturii i-a înregistrat obliga ia de plat TVA

 

în cuantumul 
aplicat la emiterea facturilor respective de cazare. 

c) Bugetul de stat nu a fost prejudiciat întrucât TVA aferent facturilor de 
cazare a fost colectat de emitent i achitat bugetului de stat în procent 
de 24%. 

d) Consider c prin aplicarea cotei

 

normale de TVA nu s-au produs 
consecin e fiscal-bugetare negative la furnizor i nici la beneficiar, ci 
aceste consecin e fiscal-bugetare negative s-ar produce în prezent prin 
aplicarea cotei de 9%.   

În ceea ce prive te Dispozi ia nr. ./23.03.2015, arat urm toarele:

  

Referitor la m sura dispus la punctul 2 al dispozi iei atacate, 
petenta arat c alimenta ia oferit salaria ilor s i, care are ca obiect de 
activitate principal realizarea de lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale 
i nereziden iale (cod CAEN 4120), este o cheltuial deductibil , astfel cum 

este definit de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, 
fiind efectuat în scopul realiz rii de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative in vigoare. 

1.1. Aliniatul (2) al aceluia i articol 21 din Legea nr. 571/2003 include 
în mod expres in sfera cheltuielilor efectuate in scopul realiz rii de venituri 



la litera b) cheltuielile efectuate potrivit legii pentru protec ia muncii i 
cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca i a bolilor 
profesionale." 

 
1.2. De asemenea, Legea nr. 319/2004 a securit ii i s n t ii în 

munc , care este unul din actele normative în vigoare la care face referire art. 
21 alin. (1) din Codul fiscal, impune obliga ia angajatorului de a oferi   
alimenta ie de protec ie salaria ilor care lucreaz in condi ii grele, stipulând 
în art. 14 faptul c

 

alimenta ia de protec ie se acorda în mod obligatoriu i 
gratuit de c tre angajatori persoanelor care lucreaz în condi ii de munca 
ce impun acest lucru. 

În acest context, petenta arat c a întocmit i documenta ia privind 
protec ia muncii, prezentând organelor de inspec ie fiscala Planul de m suri 
de prevenire i protec ie pe anul 2010, respectiv 2011, prin care s-a dispus 
acordarea de mas cald suplimentar /protec ie salaria ilor care presteaz 
munca în antier, precum i asigurarea de apa potabil /mineral , ar tând în 
concordan în cuprinsul Raportului privind situa ia securit ii i s n t ii în 
munc pe anul 2010 nr. ./14.01.2011, înregistrat la ITM sub nr. 

./21.01.2011, la punctul 6 urm torul aspect: datorit condi iilor grele 
(intensitate mare a efortului fizic, expunere la microclimat cald/rece 
nefavorabil), la solicitarea reprezentan ilor lucr torilor, s-a acordat 
alimenta ie suplimentar de protec ie constând în masa cald echilibrat din 
punct de vedere al con inutului în substan e nutritive."

  

Acelea i considerente au fost expuse i în Raportul privind situa ia 
securit ii si s n t ii în munc pe anul 2011 înregistrat la ITM sub nr. 

./27.01.2012, prezentat organelor de inspec ie cu ocazia desf ur rii 
inspec iei fiscale, astfel cum rezulta din Raportul de inspec ie fiscala nr. F-
AR ./23.03.2015. 

Consider ca netemeinic excluderea personalului TESA (mai tri, 
ingineri) din categoria personalului beneficiar al alimenta iei suplimentare de 
protec ie deoarece munca depus de ace tia s-a desf urat în cea mai mare 
parte a timpului nu în birou ci pe antier, supraveghind stadiul lucr rilor 
executate i personalul din subordine, oferind explica ii i solu ii la 
problemele ap rute. Munca depus a fost în acelea i condi ii de antier, 
respectiv în aer liber, expu i condi iilor meteo (vânt, ploi, frig extrem sau 
c ldura excesiva, praf si noxe etc) i riscului de accidente, având 
responsabilit i diferite fa de muncitori, îns nu mai pu ine sau de o 
dificultate diminuat .

 

Alimenta ia suplimentar de protec ie este reglementat , în opinia 
petentei, de dispozi iile fiscale ca având natura fiscal de cheltuial

 

i nu 
venit salarial, atât prin dispozi iile art. 21 Cod fiscal, cat i prin excluderea în 



mod expres din categoria veniturilor salariale dispus prin art. 55 alin. (4) lit 
b) i e) din Codul fiscal. 

Pe de alt parte, petenta solicit a fi luat în considerare faptul c 
salaria ilor nu le-au fost acordate tichete de mas de c tre petent , în calitate 
de angajator, neexistând niciun temei pentru impozitarea sumei reprezentând 
contravaloarea alimenta iei oferit salaria ilor i achitat de petent .

  

Referitor la m sura dispus la punctul 3 al dispozi iei atacate, 
petenta arat c

 

a rectificat Declara ia 101 aferent anului 2013 în sensul 
ajust rii sumei pierderii de recuperat la . lei prin includerea la 
capitolul cheltuieli nedeductibile a sumei de . lei reprezentând alte 
cheltuieli nedeductibile (dobânzi, major ri, penalit i datorate bugetului 
statului, alte cheltuieli cu deductibilitate limitat ).

  

Includerea sumei de . lei reprezentând cheltuiala cu impozitul pe 
profit pe anul 2013 la cheltuieli nedeductibile nu a avut influen la 
calculul rezultatului fiscal deoarece s-au modificat atât cheltuielile 
nedeductibile cât i totalul cheltuielilor pe anul 2013.  

Ini ial, s-a stornat prin nota contabil impozitul deja calculat i virat 
pe anul 2013 ( . lei) anterior calculului rezultatului fiscal i aceast sum nu 
mai ap rea nici în totalul cheltuielilor pe anul 2013, nici la cheltuieli 
nedeductibile, rulajul contului 691 fiind 

 

( .). Petenta arat c a corectat 
Declara ia 101 aferenta anului 2013 prin includerea acestei sume ( . lei) atât 
la totalul cheltuielilor exerci iului (rd.2 in Dl01 ini ial ), cât i la cheltuieli 
nedeductibile (rd.24 in Dl01 ini iala), iar, efectul fiscal,în opinia sa, este nul.

   

II. SC X SRL a f cut obiectul unei inspec ii fiscale consemnate în 
Raportul de inspec ie fiscal nr. F-AR ./23.03.2015, finalizate  prin 
emiterea Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de 
plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice F-AR nr. 

./23.03.2015 i a Dispozi iei

 

nr. ./23.03.2015 privind m surile stabilite 
de organele de inspec ie fiscal emise de Administra ia Jude ene a Finan elor 
Publice Arad.   

Conform Deciziei de impunere F-AR nr. ./23.03.2015, s-au stabilit 
urm toarele:

 

În urma verific rii prin sondaj a documentelor justificative în care au 
fost înscrise livr rile de m rfuri si prest ri servicii c tre diver i beneficiari s-
a constatat faptul c petenta a înregistrat cu întârziere venituri impozabile în 
eviden a contabil , tehnic-operativ i declarativ , echipa de inspec ie fiscal 
procedând la încadrarea veniturilor în mod corect în func ie de faptul 



generator al acestora, la perioada la care se refer , demersul în cauz având 
ca finalitate ajustarea profitului impozabil al fiec rei perioade fiscale, 
conform prevederilor legale referitoare la tratamentul contabil aplicabil 
anumitor situa ii bine determinate (în cazul de fa cele referitoare la 
momentul înregistr rii veniturilor impozabile), cu men iunea c respectivul 
tratament contabil (faptul c petenta nu a eviden iat contravaloarea serviciilor 
în curs de execu ie) a generat implica iile fiscale sesizate i contestate de 
c tre petent .

 

Aferent perioadei 2010-2012 echipa de inspec ie fiscal a procedat la 
redimensionarea masei impozabile în sensul major rii veniturilor impozabile, 
prin ajustarea veniturilor in func ie de faptul generator, respectiv reîncadrarea 
veniturilor suplimentare. 

Urmare celor prezentate mai sus, organele de inspec ie fiscal au 
procedat la redimensionarea profitului fiscal aferent perioadei 01.01.2010 - 
31.12.2012 în considerarea prevederilor art. 19 alin.(l) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare i 
pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, rezultând un 
impozit pe profit stabilit suplimentar in cadrul perioadei 01.01.2010 - 
31.12.2012, dar care, la data finaliz rii inspec iei nu a generat impozit pe 
profit suplimentar. 

Pentru neachitarea la termen a debitului fiscal stabilit suplimentar în 
sarcina petentei pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2012, prin reconsiderarea 
veniturilor la perioada la care se refer , în baza prevederilor art. l19 i art.120 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur

 

fiscal , cu modific rile i 
complet rile ulterioare, organele de inspec ie fiscal au stabilit în sarcina 
petentei accesorii fiscale (major ri de întârziere, penalit i), în sum de . 
lei. 

În cursul trimestrului IV 2013 petenta nu a eviden iat cheltuieli

 

nedeductibile fiscal în sum total de . lei reprezentând cheltuieli cu 
major ri, penalit i în sum de 

 

lei i cheltuieli cu impozitul pe profit în 
sum de . lei , precum i dep ire plafon diurne în sum de 

 

lei, cu 
înc lcarea prevederilor art.21 alin. (4) lit. b) i lit. a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

Urmare celor prezentate mai sus organele de inspec ie fiscal au 
procedat la redimensionarea pierderii fiscale aferente perioadei 01.01.2013 - 
31.12.2013 în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (l) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare i 
pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, în sensul 



diminu rii acesteia cu suma total de . lei. Prin urmare, la data de 
31.12.2013 echipa de inspec ie fiscal a redimensionat pierderea fiscal de 
reportat în perioada urm toare la nivelul sumei de  lei. 

Pentru neachitarea la termen a debitului fiscal stabilit suplimentar în 
sarcina petentei pentru perioada 01.01.2013 - 30.06.2013 , în baza 
prevederilor art. l19 i art. l20 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, organele de 
inspec ie fiscal au stabilit accesorii fiscale (major ri de întârziere) aferente 
în sum total de .. lei.  

La stabilirea obliga iei de plata suplimentar a TVA, organele de 
inspec ie fiscal au constatat înregistrarea de c tre petent în eviden a 
contabil proprie a dou facturi emise în sarcina sa de c tre antreprenorul 
general D SRL, respectiv: factura nr. ./18.10.2011 în sum total de . lei 
i factura nr. ../30.11.2011 în sum total de 

 

lei, reprezentând Refacturare 
servicii de cazare i mas - Craiova conform situa iei anexate, stabilind c 
societatea verificat a înc lcat prevederile art. 140 alin. (l) i alin. (2) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, în sensul c aferent serviciilor de cazare, pentru care se aplic cota 
redus de TVA conform prevederilor art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, 
societatea verificat i-a exercitat dreptul de deducere a TVA în cuantum de 
24%, fapt pentru care pentru suma de 

 

lei (reprezentând diferen ialul de 
cot de TVA respectiv . lei * 24% - 

 

lei * 9%), s-a stabilit c  societatea 
verificat nu are drept de deducere, deoarece a înc lcat prevederile art. 140 
alin.(l) i alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, în sensul c aferent serviciilor de 
cazare, pentru care se aplic o cot redus de TVA conform prevederilor art. 
140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, aceasta i-a exercitat dreptul de deducere 
a TVA în cuantum de 24%, fapt pentru care pentru suma de . lei 
(reprezentând diferen ialul de cot de TVA respectiv 

 

lei * 24% - . lei * 
9%) petenta nu poate beneficia de exercitarea dreptului de deducere a TVA. 

Pentru neachitarea la termen a debitului fiscal stabilit suplimentar în 
sarcina petentei pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2013, în baza 
prevederilor art. 119 si art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, organele de 
inspec ie fiscala au stabilit în sarcina acesteia major ri de întârziere.

 

Conform prevederilor art. 120^1 din O.G. nr. 92/2003 republicat , 
echipa de inspec ie fiscal a calculat penalit i de întârziere aferente 
impozitului pe profit i taxei pe valoarea ad ugat stabilite suplimentar.

  



Conform Dispozi iei nr. ../23.03.2015, organele de inspec ie fiscal 
au stabilit urm toarele:

 
Din verificarea efectuat de c tre organele de inspec ie fiscal , s-a 

constatat faptul c societatea verificat acord anumite avantaje angaja ilor 
TESA, sub forma meselor servite, aferent perioadei iulie 2010 - octombrie 
2011, a a cum rezult din factura nr. ./18.10.2011, f r a considera aceste 
mese ca fiind avantaje de natur salarial . 

 

Având în vedere acest aspect, organele de inspec ie fiscala au întocmit 
Dispozi ia de masuri nr. ./23.03.2015 prin care se dispune petentei 
includerea sumelor aferente acestor mese servite în baza de calcul a salariilor 
pentru perioada iulie 2010 - octombrie 2011 i depunerea de declara ii 
rectificative. 

In cursul trimestrului IV 2013 societatea verificat nu a eviden iat 
cheltuieli nedeductibile fiscal în sum total de . lei reprezentând cheltuieli 
cu major ri, penalit i în sum de . lei i cheltuieli cu impozitul pe profit în 
sum de . lei, precum i dep ire plafon diurne în suma de . lei, cu 
înc lcarea prevederilor art.21 alin.(4) lit. b) i lit. a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

Urmare celor prezentate mai sus organele de inspec ie fiscal au 
procedat la redimensionarea pierderii fiscale aferente perioadei 01.01.2013 - 
31.12.2013 în conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i 
pct.13 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, în sensul 
diminu rii acesteia cu suma total de . lei. Prin urmare, la data de 
31.12.2013 echipa de inspec ie fiscal a redimensionat pierderea fiscal de 
reportat în perioada urm toare la nivelul sumei de . lei. 

Astfel, pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2013, societatea X S.R.L. 
datoreaz impozit pe profit suplimentar în sum cumulat de . lei, iar 
pentru anul fiscal 2013 s-a dispus petentei diminuarea pierderii fiscale cu 
suma de 

 

lei, respectiv, înregistrarea pierderii fiscale de reportat în 
perioada urm toare în sum de  lei. 

 

III.  S.C. X S.R.L. cu sediul în ., jud. Arad este înregistrata la 
Oficiul Registrului Comer ului Arad sub nr. ., are cod unic de înregistrare 

.., cont bancar deschis la

 

.. SA R .. i are ca obiect principal de 
activitate ..  cod CAEN .  



A. În ceea ce prive te cap tul de cerere privind Decizia de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal 
pentru persoane juridice F-AR nr. /23.03.2015, se re in urm toarele:

  

Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar: 

 

Referitor la sus inerea petentei c decizia atacata este nelegal în 
privin a impunerii i calcul rii impozitului pe profit rezultat din ajustarea 
masei impozabile a profitului cu venituri înregistrate cu întârziere în perioada 
01.01.2010 - 31.12.2011, respectiv în trimestrul urm tor trimestrului în care 
acestea au fost realizate prin executarea de lucr ri, se re in urm toarele:

  

În fapt, în cursul perioadei 01.01.2010 - 31.12.2012 petenta a 
înregistrat cu întârziere în eviden a contabil i fiscal cuantumul veniturilor 
realizate, având drept consecin înregistrarea i declararea cu întârziere a 
impozitului pe profit în sensul amân rii la plat a acestuia în cursul 
perioadelor de declarare consecutive.  

În drept, Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare:

 

Reguli generale 
    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 i cheltuielilor potrivit 
normelor de aplicare.

  

H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare: 

 

13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se 
corecteaz prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale c reia îi 
apar in i depunerea unei declara ii rectificative în condi iile prev zute de 
Codul de procedur fiscal .

  

O.M.F.P. nr.3055/2009 privind reglement rile conforme cu Directivele 
a IV-a i a VII-a ale comunit ilor Economice Europene:

 



259. - (1) Veniturile din prest ri de servicii se înregistreaz în 
contabilitate pe m sura efectu rii acestora. Prestarea de servicii cuprinde 
inclusiv executarea de lucr ri i orice alte opera iuni care nu pot fi 
considerate livr ri de bunuri.

 

(2) Stadiul de execu ie al lucr rii se determin pe baz de situa ii de 
lucr ri care înso esc facturile, procese-verbale de recep ie sau alte 
documente care atest stadiul realiz rii i recep ia serviciilor prestate.

 

(3) În cazul lucr rilor de construc ii, recunoa terea veniturilor se face 
pe baza actului de recep ie semnat de beneficiar, prin care se certific faptul 
c executantul i-a îndeplinit obliga iile în conformitate cu prevederile 
contractului i ale documenta iei de execu ie.

  

(4) Contravaloarea lucr rilor nerecep ionate de beneficiar pân la 
sfâr itul perioadei se eviden iaz la cost, în contul 332 "Servicii în curs de 
execu ie", pe seama contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor în 
curs de execu ie".

  

În cursul perioadei 01.01.2010 - 31.12.2012 petenta a emis c tre 
diver i beneficiari interni documentele justificative care au stat la baza 
înregistr rii în eviden a contabil ( i implicit fiscal ) a veniturilor 
reprezentând prest ri servicii executate în baza situa iilor de lucr ri emise de 
c tre prestator, în condi iile în care situa iile de lucr ri în baza c rora au fost 
emise respectivele documente justificative, confirm prestarea efectiv a 
veniturilor în cauz în cursul perioadelor fiscale precedente.

 

Astfel, petenta nu a respectat prevederile fiscale aplicabile, în spe 
pct. 259 alin. (l) - alin. (4) din O.M.F.P. nr. 3055/2009 privind reglement rile 
conforme cu Directivele a IV-a i a VII-a ale Comunit ilor Economice 
Europene, care dispune:    

Veniturile din prest ri de servicii se înregistreaz în contabilitate pe 
m sura efectu rii acestora", cu men iunea c stadiul de execu ie al lucr rii 
se determin pe baz

 

de situa ii de lucr ri care înso esc facturile, procese-
verbale de recep ie sau alte documente care atest stadiul realiz rii i 
recep ia serviciilor prestate "; 

În mod explicit, legiuitorul men ioneaz expres faptul c

 

în cazul 
lucr rilor de construc ii, recunoa terea veniturilor de face pe baza actului de 
recep ie semnat de beneficiar prin care se certific faptul c executantul i-a 
îndeplinit obliga iile în conformitate cu prevederile contractului i ale 
documenta iei de execu ie. .

  

Înveder m faptul c situa iile de lucr ri în baza c rora au fost emise 
documentele justificative confirm explicit prestarea serviciilor în cauz 



(lucr ri de construc ii montaj, închirieri, punere la dispozi ie personal) în 
cursul perioadelor precedente. 

Complementar aspectelor anterior descrise, rezult c prevederile 
pct.259 alin.(4) din acela i act normativ reglementeaz în mod explicit 
urm toarele: contravaloarea lucr rilor nerecep ionate de beneficiar pân la 
sfâr itul perioadei se eviden iaz la cost, în contul 332 Servicii în curs de 
execu ie , pe seama contului 712 Venituri aferente costurilor serviciilor în 
curs de execu ie"". Pentru perioada 01.01.2010 -31.12.2012 petenta nu a 
eviden iat la cost serviciile în curs de execu ie.

  

Urmare celor prezentate mai sus, coroborând starea de fapt rezultat 
din documentele existente la dosarul cauzei cu normele legale incidente 
acesteia, rezult c organele de inspec ie fiscal , în mod corect i legal, au 
procedat la redimensionarea profitului fiscal aferent perioadei 01.01.2010 - 
31.12.2012 în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (l) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare i 
pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin 
H.G. nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare, rezultând un 
impozit pe profit stabilit suplimentar in cadrul perioadei 01.01.2010 - 
31.12.2012, dar care, la data finaliz rii inspec iei nu a generat impozit pe 
profit suplimentar. 

Referitor la posibilitatea confirm rii st rii de fapt pretinse de petent în 
leg tur cu acest cap t de cerere de c tre posibili martori având calitatea de

 

angaja i ai s i, înveder m petentei c în condi iile în care situa iile de lucr ri 
în baza c rora au fost emise documentele justificative confirm explicit 
prestarea serviciilor în cauz (lucr ri de construc ii montaj, închirieri, punere 
la dispozi ie personal) în cursul perioadelor precedente, audierea unor 
angaja i ai s i care s infirme aceast stare de fapt apare ca lipsit de 
relevan în cauza dedus judec ii. 

  

Complementar aspectelor anterior descrise, referitor la sus inerile 
petentei cu privire la individualizarea cuantumului impozitului pe profit 
contestat respectiv: .. lei pentru perioada 01.01.2010 

 

30.09.2010 precum 
i accesorii fiscale în sum de . lei; . lei pentru perioada 01.01.2011 

 

30.09.2011 precum i accesorii fiscale în sum de 

 

lei; 

 

lei pentru 
perioada 01.10.2011 

 

31.12.2011 precum i accesorii fiscale în sum de . 
lei pentru perioada 26.01.2012 

 

28.02.2014 respectiv . lei pentru perioada 
01.03.2014 

 

20.03.2015; referitor la suma de 

 

lei se contest i legalitatea 
calcul rii acestora, în sensul c în perioada 26.01.2012 

 

25.03.2012 debitul 
fiscal corelativ nu ar fi fost scadent; . lei pentru perioada 01.10.2010 

 



31.12.2010 în condi iile în care se sus ine faptul c pe de o parte este 
incorect calculat, impozitul pe profit in cota de 16% fiind . lei, iar pe de 
alta parte, nu este datorat ca urmare a înregistr rii pierderii fiscale 
reportate în cuantum superior

 
(De asemenea, sunt contestate i accesoriile 

fiscale aferente, în sum de . lei i . lei), ar t m faptul c societatea 
petent a prezentat trunchiat i par ial starea de fapt, în sensul c , de i se 
invoc în mod repetat anexa nr.9 la raportul de inspec ie fiscal , petenta 
ignor faptul c masa impozabil aferent perioadei 01.10.2010 

 

31.12.2010, respectiv 01.01.2012 

 

31.12.2012 a fost diminuat cu suma 
total de .. lei.   

În fapt, sus inerea petentei conform c reia înregistrarea cu întârziere a 
veniturilor a generat debit fiscal suplimentar de natura impozitului pe profit 
este neîntemeiat , în condi iile în

 

care majorarea masei impozabile stabilit 
suplimentar pentru perioada 01.01.2010 

 

30.09.2010 i 01.01.2011 

 

31.12.2011 în sum de . lei ( . lei pentru perioada 01.01.2010 

 

30.09.2010 i . lei pentru perioada 01.01.2011 

 

31.12.2011) a generat 
diminuarea bazei impozabile pentru perioada  01.10.2010 

 

31.12.2010 
respectiv 01.01.2012 

 

31.12.2012 cu aceea i sum . 

 

Pentru toate aceste motive, preten iile sale din contesta ia formulat 
referitoare la modul de determinare a impozitului pe profit i accesoriile 
aferente acestuia, nu au putut fi re inute în solu ionarea favorabil a acesteia. 

  

Raportat la impozitul pe profit stabilit suplimentar ca urmare a 
elimin rii cheltuielilor nedeductibile constând în cuantumul excedentar 
plafonului legal stabilit pentru deductibilitatea diurnelor, referitor la 
solicitarea petentei de anulare a deciziei de impunere în parte cu aplicarea 
art. 26 alin. (1) Cod fiscal, în sensul recuper rii din profiturile impozabile 
stabilite suplimentar, redimensionate, a pierderilor fiscale înregistrate în anii 
2013 i 2014, se re in urm toarele:

 

În cursul trimestrului IV 2013 petenta nu a eviden iat cheltuieli 
nedeductibile fiscal în sum total de . lei reprezentând cheltuieli cu 
major ri, penalit i în sum de . lei i cheltuieli cu impozitul pe profit în 
sum de . lei, precum i dep ire plafon diurne în sum de . lei.  

  

În drept, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare:

 

Cheltuieli 
    ART. 21 

( ) 



(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit 

datorat, inclusiv cele reprezentând diferen e din anii preceden i sau din anul 
curent, precum i impozitele pe profit sau pe venit platite în straînatate. Sunt 
nedeductibile i cheltuielile cu impozitele nere inute la sursa în numele 
persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din 
România, precum i cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de 
catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 
Standardele interna ionale de raportare financiara; 

b) dobânzile/majorarile de întârziere, amenzile, confiscarile i 
penalita ile, datorate catre autorita ile române/straine, potrivit prevederilor 
legale;

  

Pentru perioada 01.01.2010 - 31.12.2013, SC X S.R.L. datoreaz 
impozit pe profit suplimentar în sum cumulat de .. lei, iar pentru anul 
fiscal 2013 s-a dispus petentei diminuarea pierderii fiscale cu suma de . 
lei, respectiv, înregistrarea pierderii fiscale de reportat în perioada urm toare 
în sum de .. lei. 

În fapt, petenta se afl într-o grav confuzie în demersul prin care 
solicit aplicarea art.26 alin. (l) din Codul fiscal, în sensul compens rii 
sumelor stabilite suplimentar (de natura impozitului pe profit) cu cuantumul 
pierderii fiscale recalculate la finele anului 2013, în condi iile în care cu 
ocazia inspec iei fiscale par iale s-au avut în vedere tocmai prevederile 
respective (anexa nr.l la raportul de inspec ie fiscal ).

 

Conform prevederilor legale, impozitul pe profit anual se stabile te 
pentru fiecare perioad fiscal de raportare (care coincide cu anul 
calendaristic), menirea declara iei fiscale (cod 101) fiind tocmai 
individualizarea rezultatului exerci iului (profit sau pierdere), nefiind 
permis compensarea eventualelor sume stabilite suplimentar în urma 
inspec iei fiscale ulterioare (ale c rei constat ri sunt înscrise în decizia de 
impunere). 

 

În drept, art. 26, alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
cu modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz c

 

"pierderea 
anuala, stabilita prin declara ia de impozit pe profit, se recupereaz din 
profiturile impozabile ob inute in urm torii 5 ani consecutivi"

 

iar 
"Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea înregistr rii acestora, la 
fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in 
vigoare din anul înregistr rii acestora".  



Rezult astfel cu puterea eviden ei c nu se pot compensa impozitul 
pe profit si accesoriile stabilite suplimentar în urma inspec iei fiscale, cu 
pierderea fiscal înregistrat de c tre societate în anii fiscali ulteriori.

 
La calculul impozitului pe profit stabilit suplimentar, organele de 

inspec ie fiscal au inut seama de prevederile art. 26 alin. (l) din Codul 
Fiscal, respectiv de pierderea fiscal care s-a reportat dintr-un an în altul, 
urmând ca pierderea înregistrat în anul 2013 sa fie recuperat în anii 
urm tori, conform prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

  

Referitor la accesoriile în sum total de . lei aferente impozitului pe 
profit stabilit suplimentar în cuantum de . lei, se re ine c stabilirea de 
major ri i penalit i de întârziere reprezint m sur accesorie în raport cu 
debitul.  

Deoarece pentru debitul în sum de . lei de natura impozitului pe 
profit stabilit prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice F-
AR nr. /23.03.2015, contesta ia va fi respins , rezult c i pentru cap tul 
de cerere privind accesoriile aferente impozitului pe profit în sum total de 

. lei calculate în sarcina petentei reprezentând m sura accesorie, 
contesta ia formulat de petent va fi respins , conform principiului de drept 
accesorium sequitur principalem.  

 

Raportat la TVA i accesorii stabilite suplimentar, s-au re inut 
urm toarele:

  

În cursul lunii octombrie 2011, petenta a emis factura nr. 
./14.10.2011 c tre S.C. G S.R.L. reprezentând "Imputa ie lips popi", în 

sum total de .. lei, f r TVA.

  

În drept, art. 140 alin. (l) i art. 134 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare:

 

ART. 134 
(1) Faptul generator al taxei reprezint

 

faptul prin care sunt realizate 
condi iile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.

 

ART. 140 
    (1) Cota standard a taxei pe valoarea ad ugat este de 19% i se 

aplic asupra bazei de impozitare pentru orice opera iune impozabil care 
nu este scutit de taxa pe valoarea ad ugat sau care nu este supus cotei 
reduse a taxei pe valoarea ad ugat .

 



 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c petenta 

nu a aplicat cota standard de TVA aferent minusului din gestiune constatat 
cu ocazia transportului valorilor materiale respective (popi metalici), f r a 
respecta prevederile art.128 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal care stipuleaz 
faptul c bunurile furate sau pierdute trebuie dovedite legal. Prin urmare, 
suma de . lei reprezint tax pe valoarea ad ugat colectat suplimentar în 
sarcina petentei. 

Aspectul anterior descris a fost înscris în cuprinsul raportului de 
inspec ie fiscal nr. F-AR ../23.03.2015 (pagina nr. 8, paragraful nr. 4). În 
raport cu motivul invocat de c tre petent ,

 

referitor la nulitatea actului 
administrativ fiscal contestat în leg tur cu aceast stare de fapt, înveder m, 
acesteia c în cauz sunt incidente dispozi iile art. 43 i art. 46 din Codul de 
procedur fiscal , republicat, astfel:

 

ART. 43. 
 (1) Actul administrativ fiscal se emite numai in forma scrisa. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm toarele elemente: 

a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei imputernicite de 
contribuabil, dupa caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele si semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, 
potrivit legii; 
h) stampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si 
organul fiscal la care se depune contestatia; 
i) mentiuni privind audierea contribuabilului". 

ART. 46.  
Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, 

referitoare la numele, prenumele si calitatea persoanei imputernicite a 
organului fiscal, numele si prenumele ori denumirea contribuabilului, a 
obiectului actului administrativ sau a semnaturii persoanei imputernicite a 
organului fiscal, cu exceptia prevazuta la art. 43 alin. (3), atrage nulitatea 
acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu". 

 

În primul rând, din textele legale sus-citate, rezult c elementele 
precizate la art. 43 alin. (2) din Codul de procedur fiscal formeaz 



con inutul actului administrativ fiscal, f r ca textul de lege sa con in vreo 
precizare expres cu privire la obligativitatea sau con inutul propriu-zis al 
fiec rui element în parte.

 
A a cum este dezvoltat în doctrina juridic teoria nulit ii actelor 

juridice "vom folosi no iunea de nulitate absolut pentru a evoca nulitatea 
care intervine atunci când este înc lcat o condi ie de legalitate de mare 
importan , ce se stabile te în concret în func ie de dispozi iile normelor 
juridice care contureaz regimul juridic al actului administrativ în discu ie, 
iar no iunea de anulabilitate pentru a desemna nulitatea care intervine pentru 
nerespectarea unei condi ii de legalitate de mai mic importan " (Antonie 
Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Editura All Beck, Bucure ti, 
2002, p. 75). 

Astfel, legiuitorul a în eles s precizeze în mod expres acele elemente 
din con inutul actelor administrative fiscale a c ror lips este sanc ionat cu 
nulitatea absolut a actelor, ele fiind enumerate la art. 46 din Codul de 
procedur fiscal . Prin urmare, numai pentru lipsa numelui, prenumelui i 
calit ii persoanei împuternicite a organului fiscal, numelui si prenumelui 
ori denumirii contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a 
semn turii persoanei împuternicite a organului fiscal, actul administrativ 
fiscal este lovit de nulitate absolut , v t marea contribuabilului fiind 
prezumat , iar constatarea nulit ii putând fi efectuat chiar i din oficiu, f r 
a fi necesar cererea contribuabilului.

 

Cât prive te lipsa ori înscrierea eronat a celorlalte elemente din 
con inutul actului administrativ fiscal, precum i nerespectarea unor reguli 
privind condi iile procedurale legate de emitere a actului, aceasta nu este 
sanc ionat cu nulitatea absolut , ci poate determina anulabilitatea actului, 
a a cum s-a ar tat i în literatura de specialitate (D. Dasc lu, C, Alexandru, 
Explica iile teoretice i practice ale Codului de procedur fiscal , Editura 
Rosetti, Bucure ti, 2005, p. 129-130). 

În al doilea rând, pentru a fi lovite de nulitate (relativ ), având în 
vedere prevederile art. 175 alin. (1) din Codul de procedura civil coroborat 
cu art. 2 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, actele administrative fiscale 
se vor declara nule numai dac prin nerespectarea cerin ei legale s-a adus 
p r ii o v t mare care nu poate fi înl turat decât prin desfiin area 
acestuia .  

În ceea ce prive te solicitarea reprezentantului petentei de constatare a 
nelegalit ii deciziei de impunere pe motivul c diferen a stabilit 
suplimentar de plat de .. lei nu este motivat , ar t m c în condi iile în 
care, a a cum s-a demonstrat în motivarea expus la paragraful precedent, 



lipsa preciz rii exprese a motivelor de drept din con inutul deciziei de 
impunere nu este un element de natur a determina nulitatea acestei, 
preten iile sale nu sunt întemeiate.  

 
Astfel, la pagina nr. 8 a deciziei de impunere nr. F-AR ./23.03.2015 

se arat faptul c "La prezenta decizie de impunere se anexeaz raportul de 
inspec ie fiscal care împreun cu anexele con ine 33 pagini", fapt de natur 
a clarifica opozabilitatea fa de petent a constat rii respective.

 

În cursul lunii noiembrie 2011, petenta a înregistrat în eviden a 
contabil , tehnic-operativ i declarativ (decontul de TVA) factura nr. 

/18.10.2011 emis de S.C. D S.R.L. în sum total de . lei (din care TVA 
în sum de . lei, rezultat din aplicarea cotei standard de TVA), 
reprezentând Refacturare cazare + mese servite - Craiova cf.sit.anexata", cu 
precizarea c situa ia anexat la care se face trimitere detaliaz con inutul 
serviciilor refacturate, respectiv servicii de cazare în sum total de . lei 
(pentru perioada iulie 2010 - octombrie 2011) i mas servit în sum de . 
lei (pentru aceea i perioad ).

 

În cursul lunii noiembrie 2011, petenta a înregistrat în eviden a 
contabil , tehnic-operativ i declarativ (decontul de TVA) factura nr. 

/30.11.2011 emis de S.C. D S.R.L. în sum total de . lei (din care TVA 
în sum de . lei, rezultat din aplicarea cotei standard de TVA) 
reprezentând Refacturare cazare + mese servite - CRAIOVA cf.sit.anexata", 
cu men iunea c situa ia anexata la care se face trimitere detaliaz con inutul 
serviciilor refacturate, respectiv servicii de cazare în sum total de .. lei 
(pentru perioada iulie 2010 - octombrie 2011, pentru un num r de 
aproximativ 58-124 persoane) i mas servit în sum de . lei (pentru 
aceea i perioad ).

  

În drept, art. 140 alin. (1) i (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare: 

 

Cota standard i cota redus

 

    ART. 140 
(1) Cota standard a taxei pe valoarea ad ugat este de 19% i se 

aplic asupra bazei de impozitare pentru orice opera iune impozabil care 
nu este scutit de taxa pe valoarea ad ugat sau care nu este supus cotei 
reduse a taxei pe valoarea ad ugat .

 

(2) Cota redus a taxei pe valoarea ad ugat este de 9% i se aplic 
asupra bazei de impozitare, pentru urm toarele prest ri de servicii i/sau 
livr ri de bunuri:

 

( ) 



f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu func ie 
similar , inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.

   
Astfel se constat c petenta nu are posibilitatea legal de a- i exercita 

dreptul de deducere a TVA în cuantum de 24% în leg tur cu opera iuni 
reglementate de legiuitor ca fiind în sfera TVA cu cota de 9%, motiv pentru 
care preten iile petentei din contesta ia formulat se situeaz în afara cadrului 
legal.   

Referitor la accesoriile în sum total de . lei aferente TVA stabilit 
suplimentar în cuantum de . lei, se re ine c stabilirea de major ri i 
penalit i de întârziere reprezint m sur accesorie în raport cu debitul. 

 

Deoarece pentru debitul în sum de . lei de natura TVA stabilit prin 
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite 
de inspec ia fiscal pentru persoane juridice F-AR nr. ./23.03.2015, 
contesta ia va fi respins , rezult c i pentru cap tul de cerere privind 
accesoriile aferente TVA în sum total de . lei calculate în sarcina 
petentei reprezentând m sura accesorie, contesta ia formulat de petent va fi 
respins , conform principiului de drept accesorium sequitur principalem.   

În concluzie, motivele invocate de petent sunt neîntemeiate, urmând a 
fi respins ca neîntemeiat contesta ia formulat de catre S.C. X S.R.L. 
inregistrata la I.F.C.M.Arad sub nr ./27.04.2015, impotriva deciziei de 
impunere nr.F-AR ./23.03.2015 în ceea ce priveste taxa pe valoare 
adaugata si impozitul pe profit stabilit suplimentar, in suma totala de .. lei 
(suma compusa din TVA stabilit suplimentar in suma de . lei, majorari de 
intarziere TVA suplimentar in suma de 

 

lei, penalitati de intarziere TVA 
suplimentar  in suma de . lei, impozit pe profit stabilit suplimentar în sum 
de 

 

lei precum i accesorii fiscale in suma de . lei.  

B. În ceea ce prive te cap tul de cerere privind Dispozi ia nr. 
/23.03.2015 privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal , se 

re in urm toarele:

  

Referitor la m sura dispus petentei de includere a sumelor 
aferente meselor servite (avantaje de natur salarial ) în baza de calcul 
a salariilor pentru perioada iulie 2010 

 

octombrie 2011 i depunerea de 
declara ii rectificative, se constat urm toarele:

  



În fapt, din documentele existente la dosarul cauzei, referitor la 
tratamentul fiscal aplicat cheltuielilor cu mesele servite acordate personalului 
direct productiv, rezult c echipa de inspec ie fiscal aplicând prevederile 
art.56 din Codul de procedur fiscal , a solicitat clarific ri din partea 
reprezentantului legal al petentei conform adresei înregistrate la petent sub 
nr. ../10.02.2015, opinia acestuia f când trimitere la urm toarele aspecte:

 

- alimenta ia oferita salaria ilor no tri se încadreaz la paragraful 
alimenta ie de protec ie primita în mod gratuit de persoanele fizice care 

lucreaz în locuri de munc cu condi ii grele si v t m toare", fiind invocate 
prevederile art. 55 alin.(4) lit. e) din Codul fiscal; 

- inciden a prevederilor art.14 din Legea nr. 319/2006 cu modific rile 
i complet rile ulterioare, conform c rora alimenta ia de protec ie

 

se acorda 
în mod obligatoriu i gratuit de c tre angajatori persoanelor care lucreaz în 
condi ii de munca de impun acest lucru i se stabile te prin contractul 
colectiv de munc i/sau individual" precum i a normelor de aplicare ale 
actului normativ anterior invocat, respectiv faptul c în urma evalu rii 
riscurilor pentru fiecare loc de munc /post de lucru se stabilesc m suri de 
prevenire i protec ie, de natur tehnic , organizatoric , igienico-sanitar i 
de alt natur , necesare pentru asigurarea securit ii i s n t ii lucr torilor";

 

- în urma evalu rii riscurilor pentru fiecare loc de munc , f cute de 
c tre membrii comisiei de evaluare, s-a stabilit c munca se desf oar în 
condi ii grele, datorit intensit ii mari a efortului fizic depus i a factorilor 
externi", fapt pentru care în planul de masuri de prevenire si protec ie s-a 
dispus acordarea de mas cald suplimentar /protec ie salaria ilor care 
presteaz munc în antier"

 

- fi ele de evaluarea a locurilor de munc aferente posturilor ocupate 
de c tre personalul angajat al S.C. X S.R.L. (muncitor în construc ii - lucr ri 
de s p turi, muncitor în construc ii - lucr ri de cofrare si turnare, zidar, 
mecanic buldoexcavator), elaborate de c tre comisia de evaluare compus 
din dna. . (reprezentant I.I. 

 

- specialist S.S.M.), dl. 

 

- administrator, 
dl. .. - inginer, dl. . - lucr tor desemnat i dna. . - medic specialist 
medicina muncii, au inclus posturile anterior men ionate în categoria loc de 
munca în condi ii grele" (pe fondul efortului dinamic - for a excesiva 
(strângeri, sus ineri, elemente de prindere), deplas ri frecvente între locul de 
depozitare a materialelor i zona efectiva de lucru), fiind propus m sura 
corespunz toare constând în asigurarea alimenta iei suplimentare/protec ie; 
apa potabil /apa mineral ". Aspectele anterior men ionate au fost cuprinse în 
cadrul Raportului privind situa ia securit ii i s n t ii în munca în anul 
2010" înregistrat la unitate sub nr ../14.01.2011 i în cadrul Procesului 



verbal încheiat la data de 14.01.2011, înscrisuri comunicate i înregistrate la 
I.T.M. Arad sub nr. ./21.01.2011. 

 
În drept, art. 55 alin. (2) lit. k)  + alin. (4) lit. e) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare (în vigoare in 
octombrie 2011):  

Definirea veniturilor din salarii 
ART. 55 
( ) 
(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplic i 

urm toarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

 

( ) 

 

k) orice alte sume sau avantaje de natur salarial ori

 

asimilate 
salariilor în vederea impunerii. 

( ) 
(4) Urm toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale i nu sunt 

impozabile, în în elesul impozitului pe venit:

 

( ) 

 

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului 
individual de protec ie i de lucru, a alimenta iei de protec ie, a 
medicamentelor i materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de 
protec ie a muncii, precum i a uniformelor obligatorii i a drepturilor de 
echipament, ce se acord potrivit legisla iei în vigoare;

  

Având în vedere cele precizate de c tre petent , coroborat cu normele 
legale incidente cauzei, rezult c avantajele acordate angaja ilor TESA de 
c tre petent sub forma meselor servite reprezint avantaje de natur 
salarial , posturile TESA neîncadrându-se în categoria loc de munca în 
condi ii grele", respectiv meseriile de muncitor în construc ii - lucr ri de 
s p turi, muncitor în construc ii - lucr ri de cofrare si turnare, zidar, mecanic 
buldoexcavator, motiv pentru care în mod corect i legal organele de 
inspec ie fiscal au procedat la includerea avantajelor de natur salarial de 
natura meselor servite personalului TESA , în baza de calcul a salariilor 
pentru perioada iulie 2010  octombrie 2011.  

 

Referitor la m sura dispus petentei de a eviden ia diminuarea 
pierderii în sum de 

 

lei, respectiv de a înregistra pierdere fiscal de 
recuperat în perioada urm toare (începând cu anul fiscal 2014), în sum 
de .. lei, se constat urm toarele:

  



În fapt, în cursul trimestrului IV 2013 petenta nu a eviden iat cheltuieli 
nedeductibile fiscal în sum total de 

 
lei reprezentând cheltuieli cu 

major ri, penalit i în sum de . lei i cheltuieli cu impozitul pe profit în 
sum de 

 
lei, precum si dep ire plafon diurne in suma de . lei.  

 

În drept, art. 19, art. 21 alin.(4) lit. b) i lit. a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare:

 

Reguli generale 
    ART. 19  

    (1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferen a între veniturile realizate 
din orice sursa i cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri, dintr-
un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adauga 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul 
i alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor de 

aplicare. 
    ( ) 

 

(6) În scopul determinarii profitului impozabil, contribuabilii sunt 
obliga i sa eviden ieze în registrul de eviden a fiscala veniturile impozabile 
realizate din orice sursa, într-un an fiscal, potrivit alin. (1), precum i 
cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestora, inclusiv cele reglementate 
prin acte normative în vigoare, potrivit art. 21. 

Cheltuieli 
    ART. 21 

( ) 

 

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
  a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit 

datorat, inclusiv cele reprezentând diferen e din anii preceden i sau din anul 
curent, precum i impozitele pe profit sau pe venit platite în straînatate. Sunt 
nedeductibile i cheltuielile cu impozitele nere inute la sursa în numele 
persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din 
România, precum i cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de 
catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu 
Standardele interna ionale de raportare financiara; 

  b) dobânzile/majorarile de întârziere, amenzile, confiscarile i 
penalita ile, datorate catre autorita ile române/straine, potrivit prevederilor 
legale;

 

H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rile i complet rile ulterioare:

  

13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se 



corecteaz prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale c reia îi 
apar in i depunerea unei declara ii rectificative în condi iile prev zute de 
Codul de procedur fiscal .

  

A a cum rezult din Raportul de inspec ie fiscal care a stat la baza 
emiterii actelor contestate pentru perioada 01.01.2010 

 

31.12.2013 SC X 
S.R.L. datoreaz impozit pe profit suplimentar in suma cumulata de . lei, 
iar pentru anul fiscal 2013 s-a dispus societ ii diminuarea pierderii fiscale cu 
suma de . lei, respectiv, înregistrarea pierderii fiscale de reportat in 
perioada urm toare in suma de . lei. 

Petenta se afl într-o grav confuzie în demersul prin care solicit 
aplicarea art. 26 alin. (1) din Codul fiscal, în sensul compens rii sumelor 
stabilite suplimentar (de natura impozitului pe profit) cu cuantumul pierderii 
fiscale recalculate la finele anului 2013, în condi iile în care cu ocazia 
inspec iei fiscale par iale s-au avut în vedere tocmai prevederile respective 
(anexa nr.1 la raportul de inspec ie fiscal ).

 

Conform prevederilor legale, impozitul pe profit anual se stabile te 
pentru fiecare perioad fiscal de raportare (care coincide cu anul 
calendaristic), menirea declara iei fiscale (cod 101) fiind tocmai 
individualizarea rezultatului exerci iului (profit sau pierdere), nefiind 
permis compensarea eventualelor sume stabilite suplimentar în urma 
inspec iei fiscale ulterioare (ale c rei constat ri sunt înscrise în decizia de 
impunere). 

inând cont de prevederile art. 26, alin. (1), din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, care 
precizeaz c

 

"pierderea anuala, stabilita prin declara ia de impozit pe 
profit, se recupereaz din profiturile impozabile ob inute in urm torii 5 ani 
consecutivi", iar "Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea 
înregistr rii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, 
potrivit prevederilor legale in vigoare din anul înregistr rii acestora", 
concluzion m c nu se pot compensa impozitul pe profit si accesoriile 
stabilite suplimentar în urma inspec iei fiscale, cu pierderea fiscala 
înregistrat de c tre societate în anii fiscali ulteriori. 

 

Înveder m petentei faptul c , la calculul impozitului pe profit stabilit 
suplimentar, organele de inspec ie fiscala au inut seama de prevederile art. 
26 alin. (1) din Codul Fiscal, respectiv de pierderea fiscal care s-a reportat 
dintr-un an în altul, urmând ca pierderea înregistrat în anul 2013 sa fie 
recuperat în anii urm tori, conform prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, 



motiv pentru care preten iile sale din contesta ia formulat nu pot fi re inute 
în solu ionarea favorabil a acesteia. 

  
Organele de inspec ie fiscal , în cuprinsul Referatului cu propuneri de 

solu ionare a contesta iei nr. ./06.05.2015 au ar tat c Declara ia 
rectificativ 101, la care face referire SC X SRL în contesta ia înregistrat la 
AIF Arad sub nr. ./27.04.2015 nu a fost depus în motivarea acesteia. 

 

Totu i, din consultarea bazei de date FISCNET, se constat c petenta, 
în mod eronat, f r a ine seama de m sura 3 din Dispozi ia privind masurile 
stabilite de organele de inspec ie fiscal a depus declara ie rectificativ 
pentru anul 2013 i nu a înscris în Declara ia 101 pe anul 2014 pierderea 
fiscal de recuperat din anii preceden i, a a cum a fost stabilit de organele 
de inspec ie fiscal prin Raportul de inspec ie fiscal întocmit, constatându-
se astfel ignorarea de c tre petent a dispozi iilor exprese ale art. 215 din 
Codul de procedur fiscal , republicat. 

 

Având în vedere cele re inute, urmeaz a se respinge ca neîntemeiat 
contesta ia formulat de SC X SRL împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane juridice F-AR nr. ./23.03.2015 i a Dispozi iei nr. ./23.03.2015 
privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal emise de 
Administra ia Jude ene a Finan elor Publice Arad, pentru suma de 

 

lei 
reprezentând impozit pe profit i TVA cu accesoriile aferente, în baza 
prevederilor art. 216 alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în 
parte, ori respins , coroborat cu pct. 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 
2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal care stipuleaz :

 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept prezentate 
în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin 
actul administrativ fiscal atacat; . 

Pentru considerentele mai sus prezentate i în temeiul prevederilor art. 
19, art. 21, art. 26, art. 55, art. 134, art. 140 din Legea  nr.571/2003  privind  
Codul  fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, pct. 13 din H.G. nr. 
44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, pct. 259 din O.M.F.P. nr.3055/2009 privind reglement rile 
conforme cu Directivele a IV-a i a VII-a ale Comunit ilor Economice 
Europene, art. 43 i art. 46 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat,

 

art. 175 din Codul de procedura civil ,

 

art. 216 alin. (1) 



din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu 
modific rile i complet rile ulterioare, pct. 11.1 lit. a) din 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. 

., se   

D E C I D E  

- respingerea ca neîntemeiat a contesta iei

 

formulat împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice F-AR nr. 

./23.03.2015 i a Dispozi iei nr. /23.03.2015 privind m surile stabilite 
de organele de inspec ie fiscal emise de Administra ia Jude ene a Finan elor 
Publice Arad, pentru suma total de . lei reprezentând: 

- .. lei  impozit pe profit  
-  lei  accesorii aferente impozitului pe profit  
-    lei  TVA  
-    lei  accesorii aferente TVA.  

- prezenta decizie se comunic  la: 
- avocat . 
- A.J.F.P Arad  

cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014.  
Decizia este definitiva în sistemul cailor administrative de atac si poate 

fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad sau Tribunalul Timi 
în termen de 6 luni de la primirea prezentei.    

DIRECTOR GENERAL,  
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