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MINISTERUL  ECONOMIEI  �I  FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. __68___ 
din ________07.08.2008__ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
............., 

din municipiul R�d�u�i,  
str. ……….., jud. Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. …………. 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. …………, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ………….., asupra 
contesta�iei formulate de ............., din municipiul R�d�u�i, jude�ul Suceava. 

 
............. a formulat contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............., întocmite de Activitatea de inspec�ie 
fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, privind 
suma total� de ....... lei, reprezentând: 

 
•    ....... lei – impozit pe profit; 
•    ....... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
•    ....... lei – TVA; 
•      ....... lei – major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ............. R�d�u�i, contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 

fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. …………., întocmit� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava, emis� în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ............., privind suma total� de ....... lei, reprezentând: 
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•    ....... lei – impozit pe profit; 
•    ....... lei – dobânzi aferente impozitului pe profit; 
•    ....... lei – TVA; 
•      ....... lei – dobânzi aferente TVA. 

 
În contesta�ia depus�, societatea sus�ine c� organul de control a stabilit c� în 

luna martie 2006 aceasta a achizi�ionat �i a dat în consum motorin�, astfel: 
– cantitatea de 1500 litri cu factura nr. ............ în valoare total� de ............ 

(............ + TVA ............); 
– cantitatea de 1500 litri cu factura nr. ............ în valoare total� de ............ 

(............ + TVA ............); 
f�r� ca s� poat� justifica necesitatea înregistr�rii acestor cheltuieli în scopul realiz�rii 
de venituri impozabile, astfel încât cheltuiala sus men�ionat� în sum� de ............ este 
considerat� nedeductibil�, rezultând un impozit pe profit stabilit suplimentar în sum� 
de ............ (............ * 16%), iar TVA aferent în sum� de ....... lei s-a considerat a fi 
dedus nejustificat. 

Societatea mai afirm� c� pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de 
............ s-au stabilit dobânzi în sum� de ............, iar pentru diferen�a de ....... lei 
reprezentând TVA s-au stabilit dobânzi de ....... lei. 

Petenta sus�ine c� acest punct de vedere al organului de control �i implicit 
sumele stabilite prin decizia de impunere atacat� sunt nereale �i lipsite de fond. 

Ca argumente aduse în sus�inerea afirma�iilor sale, societatea sus�ine c� în 
luna martie aceasta a efectuat transporturi pe diferite destina�ii pentru ter�e persoane 
pentru care au fost emise facturi de prest�ri servicii, astfel: 

– factura nr. ............ emis� c�tre ............ prin care s-au facturat prest�ri 
servicii de transport pe ruta Bârlad-R�d�u�i pentru suma total� de ............ 
(……… lei + …… lei TVA); 

– factura nr. ………….. emis� c�tre ............ prin care s-au facturat prest�ri 
servicii de transport dou� curse pe ruta Br�ila-R�d�u�i pentru suma total� 
de ………. lei (……… lei + ………. lei TVA); 

– factura nr. …….. emis� c�tre ............ prin care s-au facturat prest�ri 
servicii de transport dou� curse pe ruta F�lticeni-Constan�a pentru suma 
total� de ………… lei (………. lei + ………….. lei TVA); 

– factura nr. ……………. emis� c�tre ……prin care s-au facturat prest�ri 
servicii de transport �ase curse pe ruta Suceava-Constan�a pentru suma 
total� de ……… lei (………. lei + …….. lei TVA). 

Referitor la aceste facturi mai sus precizate, petenta face men�iunea c� s-au 
întocmit foi de parcurs totalizând 10.800 km pentru care a rezultat un consum de 
…….. litri motorin� (10.800 km * 35%) la un pre� de ……… lei/litru, cheltuiala fiind 
în sum� de …….. lei (articol contabil 6022 = 3022). 

Petenta sus�ine c� organul de control a considerat eronat cheltuiala cu 
combustibilul ca fiind deductibil� doar la nivelul sumei de …. lei (…… lei înregistra�i 
în contul 6022 – ............ considera�i cheltuial� nedeductibil�), rezultând astfel un 
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consum de 761 litri, la pre�ul de ……….. lei/litru aferent a 10.800 km parcur�i pentru 
care au fost emise facturi de prestare de servicii. 

În sus�inerea afirma�iilor sale, societatea anexeaz� copii dup� facturile de 
efectuare transport, mai sus men�ionate, precum �i dup� foi de parcurs. 

 
Contestatoarea mai afirm� c� organul de control a stabilit c� la data de 

31.03.2007, respectiv la data de 30.06.2007 s-a majorat nejustificat cheltuiala cu 
vânzarea m�rfurilor (cont 607) cu suma de …….. lei, respectiv …….. lei în cadrul 
opera�iunilor legate de desc�rcarea gestiunii m�rfurilor vândute în aceast� perioad�, 
ceea ce a condus la diminuarea profitului impozabil cu suma total� de …….. lei, 
rezultând un impozit pe profit suplimentar de ….. lei (…… * 16%) pentru care s-au 
calculat dobânzi în sum� de ……… lei. 

Societatea consider� aceste puncte de vedere ale organului de control ca fiind 
nereale �i nelipsite de fond, iar ca argumente aduse în sus�inerea afirma�iei, acestea 
sunt urm�toarele: 

– în luna martie 2007 societatea a vândut marf� c�tre diverse persoane 
fizice �i juridice, emi�ând un num�r de 10 facturi având valoare total� f�r� 
TVA în sum� de ………. lei, costul m�rfurilor vândute fiind în sum� de 
………… lei; 

– în luna iunie 2007 societatea a vândut marf� c�tre diverse persoane fizice 
�i juridice, emi�ând un num�r de 8 facturi având valoare total� f�r� TVA 
în sum� de ……….. lei, costul m�rfurilor vândute fiind în sum� de 
……….. lei. 

În concluzie, societatea solicit� admiterea contesta�iei �i anularea deciziei de 
impunere contestate. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 

stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., întocmit� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal� Suceava, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma total� de plat� de ....... lei, 
reprezentând: 

 
•    ....... lei – impozit pe profit; 
•    ....... lei – dobânzi aferente impozitului pe profit; 
•    ....... lei – TVA; 
•      ....... lei – dobânzi aferente TVA. 

 
În urma controlului efectuat la ............., organele de inspec�ie fiscal� au 

constatat c� societatea a înregistrat în contul 6022 – cheltuieli cu combustibilul – 
sumele de ………… lei în baza facturii fiscale nr. ............, respectiv ………… lei în 
baza facturii fiscale nr. ............ reprezentând contravaloare combustibili achizi�iona�i 
�i da�i în consum, f�r� ca s� se poat� justifica necesitatea înregistr�rii acestor cheltuieli 
în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 

Drept urmare, organele fiscale au considerat suma de ............ drept 
cheltuial� nedeductibil� fiscal, rezultând un profit impozabil suplimentar în sum� de 
............ �i un impozit pe profit în plus de ............ (............ * 16%). 
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De asemenea, organele de inspec�ie au constatat c� la data de 31.03.2007, 
respectiv la data de 30.06.2007 s-au majorat nejustificat cheltuielile cu vânzarea 
m�rfurilor (cont 607) cu suma de ............, respectiv cu suma de ………. lei, în cadrul 
opera�iunilor legate de desc�rcarea gestiunii m�rfurilor vândute în aceast� perioad�, 
ceea ce a condus la diminuarea profitului impozabil cu suma total� de ………….lei, 
rezultând un impozit pe profit suplimentar de …….. lei (………….. lei * 16%). 

Pentru neachitarea la termenele scadente a impozitului pe profit suplimentar 
s-au calculat accesorii în sum� de ....... lei. 

 
Ca urmare a constat�rii nedeductibilit��ii cheltuielilor mai sus prezentate, a 

rezultat c� �i TVA aferent acestora este nedeductibil, aprovizion�rile în cauz� nefiind 
destinate realiz�rii de opera�iuni taxabile. Astfel rezult� un TVA stabilit suplimentar în 
sum� de ....... lei (aferent facturii nr. ............ cu TVA de …… lei �i factura nr. ............ 
cu TVA de …….. lei). 

Pentru neplata la termen a TVA s-au calculat accesorii în sum� de ....... lei. 
 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ............, reprezentând impozit pe profit stabilit 

suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............., cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� societatea datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care organul de inspec�ie 
fiscal� a constatat c� societatea a desc�rcat gestiunea cu m�rfurile vândute la o 
valoare mai mare decât cea ob�inut� din vânz�ri. 

 
În fapt, în urma controlului efectuat la ............., organele de inspec�ie au 

constatat c� la data de 31.03.2007, respectiv la data de 30.06.2007 s-au majorat 
nejustificat cheltuielile cu vânzarea m�rfurilor (cont 607) cu suma de ............, 
respectiv cu suma de ……….. lei, în cadrul opera�iunilor legate de desc�rcarea 
gestiunii m�rfurilor vândute în aceast� perioad�, ceea ce a condus la diminuarea 
profitului impozabil cu suma total� de ……. lei, rezultând un impozit pe profit 
suplimentar de ............ (……. lei * 16%). 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile 

ulterioare, referitor la calculul profitului impozabil: 
 

CAP. 2 
„Calculul profitului impozabil 
 
ART. 19 
Reguli generale 
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(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.[…]”. 

 
Potrivit acestui text de lege profitul impozabil se ob�ine ca diferen�� dintre 

veniturile ob�inute din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri, iar apoi se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile 
nedeductibile. Se în�elege astfel c� pentru a putea fi acceptate la deducere 
cheltuielile trebuie s� fie efectuate în scopul realiz�rii de venituri. 

 
• În Hot�rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la pct. 12 se 
face referire la aplicarea art. 19 mai sus citat: 

 
„Norme metodologice: 
12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 

impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor contabile 
date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precum �i orice alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile 
nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal”. 

 
Rezult� de aici c� la calculul profitului impozabil se �ine cont de veniturile �i 

cheltuielile înregistrate în contabilitate, dar care respect� reglement�rile contabile 
prev�zute de Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�. 

 
• art. 21 din Codul fiscal face referire la cheltuielile deductibile: 

 
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. 

[…]”. 
 

• Referitor la aplicarea prevederilor art. 21 alin. 1 din Codul fiscal, în Normele de 
aplicare a Codului fiscal, la pct. 22 se precizeaz�: 

 
„Norme metodologice: 
22. Cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile sunt 

cheltuielile înregistrate cu realizarea �i comercializarea bunurilor, prestarea 
serviciilor sau executarea lucr�rilor, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare”. 
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Dup� cum rezult� din normele de aplicare a Codului fiscal, în categoria 

cheltuielilor efectuate în scopul realiz�rii veniturilor, deci a cheltuielilor deductibile, se 
includ cele cu realizarea �i comercializarea bunurilor, precum �i cele cu prestarea de 
servicii, cheltuieli care sunt efectuate �i de c�tre societate. 

 
• Ordinul Nr. 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglement�rilor 

contabile conforme cu directivele europene*), cu modific�rile ulterioare, la alin. 
53-54, �i respectiv, alin. 61, prevede c� : 

 
„SEC�IUNEA 7 
REGULI DE EVALUARE 
 
7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE 
 
7.1.1. Evaluarea la data intr�rii în entitate 
53. - (1) La data intr�rii în entitate, bunurile se evalueaz� �i se 

înregistreaz� în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabile�te astfel: 
a) la cost de achizi�ie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; 
b) la cost de produc�ie - pentru bunurile produse în entitate; 
c) la valoarea de aport, stabilit� în urma evalu�rii - pentru bunurile 

reprezentând aport la capitalul social; 
d) la valoarea just� - pentru bunurile ob�inute cu titlu gratuit. 
În cazurile men�ionate la lit. c) �i d), valoarea de aport �i, respectiv, 

valoarea just�, se substituie costului de achizi�ie. 
54. (1) Costul de achizi�ie al bunurilor cuprinde pre�ul de cump�rare, 

taxele de import �i alte taxe (cu excep�ia acelora pe care persoana juridic� le 
poate recupera de la autorit��ile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare �i 
alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizi�iei bunurilor respective. 

 […] 
7.1.4. Evaluarea la data ie�irii din entitate 
61. - La data ie�irii din entitate sau la darea în consum, bunurile se 

evalueaz� �i se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. 
[…]”. 
 
Conform prevederilor legale invocate, intrarea m�rfurilor în gestiune se 

înregistreaz� la pre�ul lor de achizi�ie, iar la ie�ire, acestea se scad din gestiune la 
valoarea lor de intrare. 

Astfel, la ie�irea din gestiune, m�rfurile se scad la valoarea lor de intrare în 
gestiune, iar diferen�a de cost nerecuperat� din pre�ul de vânzare al m�rfurilor 
respective reprezint� cheltuial� nedeductibil� fiscal, întrucât nu este aferent� 
veniturilor realizate. 

Rezult� astfel c� suma de …….. lei, calculat� de organul de inspec�ie 
fiscal�, reprezentând diferen�a de cheltuieli cu desc�rcarea de gestiune care au fost 
deduse nelegal de c�tre societate �i aferent� vânz�rii de m�rfuri în sum� total� de 
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……….. lei, sunt cheltuieli nedeductibile fiscal conform prevederilor art. 21 alin. 1 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile ulterioare, întrucât nu 
sunt aferente veniturilor realizate. 

Este de re�inut �i faptul c� prin contesta�ia depus� societatea recunoa�te 
faptul c� a vândut m�rfuri la o valoare mai mic� decât costul acestora. 

Având în vedere cele prezentate mai sus �i prevederile legale invocate, 
rezult� c� în mod legal organul fiscal a stabilit un profit impozabil suplimentar în sum� 
de ……….. lei. 

 
• Art. 17 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile ulterioare 

precizeaz� care este cota de impozit pe profit datorat�: 
 
ART. 17 
”Cotele de impozitare 
Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil este 

de 16%, cu excep�iile prev�zute la art. 38”. 
 

�inând cont prevederile acestui articol, rezult� c� pentru suma de 17.101 lei, 
reprezentând profit impozabil stabilit suplimentar, societatea datoreaz� un impozit pe 
profit în sum� de ............. 

Rezult� astfel c� în mod legal organul fiscal a stabilit suplimentar un impozit 
pe profit în sum� de ............, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�. 

 
2. Referitor la suma de ............, reprezentând impozit pe profit stabilit 

suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............., cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate 
pronun�a asupra legalit��ii stabilirii acestei sume, în condi�iile în care, pe de o 
parte, organele de control au stabilit c� societatea a dedus cheltuieli cu 
combustibilul f�r� ca s� se poat� justifica necesitatea înregistr�rii acestor 
cheltuieli în scopul realiz�rii de venituri impozabile, iar pe de alt� parte petenta 
depune la dosarul cauzei documente noi. 

 
În fapt, în urma controlului efectuat la ............., organele de inspec�ie 

fiscal� au constatat c� societatea a înregistrat în contul 6022 – cheltuieli cu 
combustibilul – sumele de ……….. lei în baza facturii fiscale nr. ............, respectiv 
…………. lei în baza facturii fiscale nr. ............, reprezentând contravaloare 
combustibili achizi�iona�i �i da�i în consum, f�r� ca s� se poat� justifica necesitatea 
înregistr�rii acestor cheltuieli în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 

Drept urmare, organele fiscale au considerat suma de ............ drept 
cheltuial� nedeductibil� fiscal, rezultând un profit impozabil suplimentar în sum� de 
............ �i un impozit pe profit în plus de ............ (............ * 16%). 

În sus�inerea afirma�iilor sale, societatea anexeaz� copii dup� facturile de 
efectuare transport, mai sus men�ionate, precum �i dup� foi de parcurs. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 21 din Codul fiscal face referire la cheltuielile deductibile: 
 
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: 
[…] 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 

document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii 
opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit normelor; 

[…]”. 
 
Din acest text de lege rezult� c� sunt considerate cheltuieli deductibile numai 

cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. De asemenea, dac� 
aceste cheltuieli nu au la baz� un document justificativ prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii, aceste cheltuieli devin nedeductibile. 

 
• Referitor la aplicarea prevederilor art. 21 alin. 4 lit. f din Codul fiscal, în 

Normele de aplicare a Codului fiscal, la pct. 24 se precizeaz�: 
 

„Norme metodologice: 
44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe 

baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care angajeaz� 
r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement�rilor contabile în 
vigoare”. 
 

Potrivit acestui text de lege, toate înregistr�rile din eviden�a contabil� se fac 
pe baza documentelor justificative care trebuie s� îndeplineasc� reglement�rile legale 
în vigoare. 
 

• Art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, reglementeaz� 
obligativitatea înregistr�rii opera�iunilor în contabilitate numai pe baza 
documentelor justificative: 

 
ART. 6 
„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în 

momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
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(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 
 

• În Ordinul Nr. 1850 din 14 decembrie 2004 privind registrele �i formularele 
financiar-contabile la lit. A alin. 2, referitor la con�inutul documentelor 
justificative, se men�ioneaz� : 

 
„A. Normele generale privind documentele justificative �i financiar-

contabile 
[…] 
2. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente 

principale: 
    - denumirea documentului; 
    - denumirea �i, dup� caz, sediul unit��ii care întocme�te documentul; 
    - num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
    - men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii 

economico-financiare (când este cazul); 
    - con�inutul opera�iunii economico-financiare �i, atunci când este 

necesar, temeiul legal al efectu�rii acesteia; 
    - datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-

financiare efectuate; 
    - numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 

r�spund de efectuarea opera�iunii economico-financiare, ale persoanelor cu 
atribu�ii de control financiar preventiv �i ale persoanelor în drept s� aprobe 
opera�iunile respective, dup� caz; 

    - alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate. 

Documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate pot 
dobândi calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care furnizeaz� 
toate informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare. 

Documentele provenite din rela�iile de cump�rare a unor bunuri de la 
persoane fizice pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în care se face 
dovada intr�rii în gestiune a bunurilor respective. În cazul în care documentele 
respective se refer� la cheltuieli pentru prest�ri de servicii efectuate de persoane 
fizice impuse pe baz� de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, 
acestea trebuie s� aib� la baz� contracte sau conven�ii civile, încheiate în acest 
scop, �i documentul prin care se face dovada pl��ii. 

[…]”. 
  

Rezult� c� printre elementele obligatorii apar�inând unui document 
justificativ se num�r� �i con�inutul opera�iunii economico-financiare precum �i datele 
cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate, iar lipsa 
unuia dintre elementele componente atrage anularea calit��ii de document justificativ. 
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• La art. 155 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
ulterioare se precizeaz�: 

 
ART. 155 
„Facturile fiscale 
(1) Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe 

valoarea ad�ugat�, are obliga�ia s� emit� factur� fiscal� pentru livr�rile de 
bunuri sau prest�rile de servicii efectuate, c�tre fiecare beneficiar. 

[…] 
(8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele 

informa�ii: 
a) seria �i num�rul facturii; 
b) data emiterii facturii; 
c) numele, adresa �i codul de identificare fiscal� ale persoanei care emite 

factura; 
d) numele, adresa �i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale 

beneficiarului de bunuri sau servicii; 
e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 

prestate; 
f) pre�ul unitar f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� �i baza de impozitare 

pentru fiecare cot� sau scutire; 
g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicat� sau men�iunile: scutit cu 

drept de deducere, scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor 
speciale, dup� caz. Pentru opera�iunile supuse tax�rii inverse se men�ioneaz� 
obligatoriu "taxare invers�"; 

h) suma taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�, pentru opera�iunile 
taxabile, cu excep�ia cazurilor în care se aplic� reguli speciale prev�zute prin 
norme metodologice. 

[…]”. 
 

Din acest text de lege rezult� c� pentru a putea fi utilizat drept document 
justificativ, factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu pe lâng� celelalte elemente 
�i denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, pre�ul 
unitar. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea a înregistrat 
în contabilitate cheltuieli cu combustibilul în baza facturilor fiscale, iar organul de 
control nu a stabilit c� acestea nu îndeplinesc calitatea de document justificativ. 
 

• Art. 64, art. 103 �i art. 107 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, prev�d: 

 
ART. 64 
„For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
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Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte acte 
doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere”. 

 
ART. 103 
„Reguli privind inspec�ia fiscal� 
(1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de 

fapt �i raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.[...]”. 
 
ART. 107 
„Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 

care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i 
legal.[...]”. 

 
• Precum �i la art. 7 alin. 2 din acela�i act normativ, se prevede c�: 

 
ART. 7 
„[…] 
(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de 

fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz.[…]”. 

 
Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr. ............., în baza c�ruia a fost emis� 

Decizia de impunere nr. ............., organul de inspec�ie afirm� c�: 
„societatea a înregistrat în contul 602.2 …. sumele de ….. lei în baza 

facturii fiscale nr. ............, respectiv ….. lei în baza facturii fiscale nr. ............ 
reprezentând contravaloare combustibili achizi�iona�i �i da�i în consum, f�r� ca 
s� se poat� justifica necesitatea înregistr�rii acestor cheltuieli în scopul realiz�rii 
de venituri impozabile”. 

Ca urmare a acestei afirma�ii organul de control consider� cheltuiala în sum� 
de ............ ca fiind nedeductibil� fiscal �i recalculeaz� profitul impozabil �inând cont 
de aceast� sum�. 

 
Pe de alt� parte, societatea depune la dosarul cauzei copii dup� facturile 

fiscale nr. …………. �i nr. ……………, prin care s-a facturat contravaloare transport 
........................ �i respectiv, .................. (iar factura fiscal� este un document 
justificativ de înregistrare a opera�iunilor în contabilitate) �i foi de parcurs, prin care 
justific� utilizarea combustibililor achizi�iona�i cu cele dou� facturi neluate în 
considerare de organul fiscal. 

 
Având în vedere c�, pe de o parte, organul de inspec�ie fiscal� nu 

argumenteaz� modul cum a ajuns la concluzia c� suma de ............ care constituie 
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cheltuieli aferente contravalorii combustibililor achizi�iona�i cu cele dou� facturi, sunt 
cheltuieli care nu au fost efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, iar pe de 
alt� parte, societatea depune la dosarul cauzei copii dup� facturi fiscale de efectuare 
servicii de transport F�lticeni-Constan�a �i respectiv, Suceava-Constan�a �i foi de 
parcurs prin care justific� utilizarea combustibililor, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava, prin Biroul solu�ionare contesta�ii, nu se poate pronun�a 
asupra legalit��ii stabilirii nedeductibilit��ii cheltuielilor în sum� de ............, drept 
pentru care, urmeaz� s� se desfiin�eze decizia de impunere nr. ............. cu privire la 
suma de ............, reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar, urmând ca 
organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de 
la comunicarea prezentei decizii, la analizarea legalit��ii stabilirii impozitului pe 
profit în sum� de ............, strict pentru aceea�i perioad�, �i în func�ie de cele 
constatate la reanalizare s� se recalculeze profitul impozabil �i impozitul pe profit 
aferent �i s� emit�, dup� caz, o nou� decizie de impunere. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 

atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
                 ,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 

 
,,12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 

zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 

 
3. Referitor la suma de ....... lei, reprezentând TVA stabilit� suplimentar 

prin Decizia de impunere nr. ............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a 
asupra legalit��ii stabilirii acestei sume, în condi�iile în care nu s-a putut 
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pronun�a asupra legalit��ii constat�rii nedeductibilit��ii cheltuielilor cu 
combustibilul în sum� de ............ înregistrate de societate. 

 
În fapt, ca urmare a constat�rii de c�tre organul de control a 

nedeductibilit��ii cheltuielilor în sum� de ............, reprezentând contravaloare 
combustibili achizi�iona�i, a rezultat c� �i TVA aferent acestora este nedeductibil, 
aprovizion�rile în cauz� nefiind destinate realiz�rii de opera�iuni taxabile. Astfel 
rezult� un TVA stabilit suplimentar în sum� de ....... lei (aferent facturii nr. ............ cu 
TVA de ……….. lei �i factura nr. ............ cu TVA de …………. lei). 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile ulterioare: 
 

ART. 145 
„Dreptul de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe valoarea 

ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. 
[…] 
(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 

folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc�: 

a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor 
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii 
care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� 
impozabil�; 

b) taxa pe valoarea ad�ugat� achitat� pentru bunurile importate. 
4) De asemenea, se acord� oric�rei persoane impozabile, înregistrat� ca 

pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, dreptul de deducere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� prev�zut� la alin. (3), dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate 
sunt destinate utiliz�rii pentru realizarea urm�toarelor opera�iuni: 

a) livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de taxa pe valoarea 
ad�ugat�, prev�zute la art. 143 alin. (1) �i la art. 144 alin. (1); 

b) opera�iuni rezultând din activit��i economice, pentru care locul 
livr�rii/prest�rii este considerat a fi în str�in�tate, dac� taxa pe valoarea 
ad�ugat� ar fi deductibil�, în cazul în care opera�iunea s-ar desf��ura în �ar�. 

[…] 
(8) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 

ad�ugat�, orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în 
func�ie de felul opera�iunii, cu unul din urm�toarele documente: 

a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� 
impozabil�, cu factur� fiscal�, care cuprinde informa�iile prev�zute la art. 155 
alin. (8), �i este emis� pe numele persoanei de c�tre o persoan� impozabil� 
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înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. Beneficiarii serviciilor 
prev�zute la art. 150 alin. (1) lit. b) �i art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt înregistra�i 
ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, justific� taxa dedus�, cu factura fiscal�, 
întocmit� potrivit art. 155 alin. (4); 

[…]”. 
 
Din acest text de lege se în�elege c� dreptul de deducere a taxei pe valoarea 

ad�ugat� ia na�tere atunci când bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, adic� opera�iuni care dau drept de 
deducere. De asemenea, persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� care 
reprezint� un document justificativ de înregistrare în eviden�a contabil� a taxei. 

Rezult� c� în situa�ia în care contribuabilul achizi�ioneaz� bunuri �i servicii 
care sunt folosite în alt scop decât cel al opera�iunilor sale taxabile, TVA devine 
nedeductibil�. 

Având în vedere c� pentru cheltuielile în sum� de ............, reprezentând 
contravaloare achizi�ionare de combustibili, despre care Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava nu se poate pronun�a asupra legalit��ii deductibilit��ii 
acestora, rezult� c� nu se poate pronun�a nici asupra deductibilit��ii TVA în sum� 
de ....... lei aferent� acestor cheltuieli, drept pentru care urmeaz� a se desfiin�a decizia 
de impunere nr. ............. �i pentru acest cap�t de cerere. 
 

4. Referitor la suma de ……….. lei, reprezentând accesorii aferente 
impozitului pe profit �i TVA stabilite prin decizia de impunere nr. ............., cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii acestei sume, în condi�iile 
în care, pentru o parte din obliga�iile bugetare pentru care s-au calculat aceste 
accesorii decizia de impunere a fost desfiin�at�. 
 

În fapt, pentru neachitarea la termenele scadente a impozitului pe profit 
suplimentar s-au calculat accesorii în sum� de ....... lei. 

Pentru neplata la termen a TVA s-au calculat accesorii în sum� de ....... lei. 
 
În drept, deoarece nu se contest� modul de calcul al acestor accesorii, este 

aplicabil principiul de drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� 
principalul. 

Pentru suma de ............ reprezentând impozit pe profit stabilit 
suplimentar contesta�ia a fost respins�, drept pentru care, potrivit principiului mai sus 
men�ionat, societatea datoreaz� �i accesorii pentru neplata la termen a acestuia. 
 

Având în vedere c� pentru suma de ............ reprezentând impozit pe profit 
stabilit suplimentar contesta�ia a fost respins�, iar pentru sumele de ............ 
reprezentând impozit pe profit �i ....... lei reprezentând TVA, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu se poate pronun�a asupra legalit��ii stabilirii 
sumelor respective (�i drept urmare, decizia de impunere nr. ............. a fost 
desfiin�at�), iar accesoriile aferente impozitului pe profit au fost calculate pentru toat� 
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suma, �i luând în considerare �i principiul de drept mai sus citat, rezult� c� Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava nu se poate pronun�a nici asupra 
legalit��ii stabilirii major�rilor în sum� total� de ………. lei, drept pentru care 
urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere nr. ............. cu privire la acest cap�t de 
cerere, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în 
termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la analizarea legalit��ii 
stabilirii accesoriilor în sum� total� de …………….. lei, strict pentru aceea�i 
perioad� �i pentru acelea�i obliga�ii bugetare, �i în func�ie de cele constatate la 
reanalizare s� se recalculeze major�rile de întârziere aferente �i s� emit�, dup� caz, o 
nou� decizie de impunere. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziilor �i în temeiul 
prevederilor art. 17, art. 19 alin. 1, art. 21, art. 145, art. 155 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile ulterioare, pct. 12, pct. 22, pct. 24 din Hot�rârea 
Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, alin. 53-54, �i respectiv, alin. 61 din Ordinul 
Nr. 1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme 
cu directivele europene*), cu modific�rile ulterioare, art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 
82/1991, republicat�, lit. A alin. 2 din Ordinul Nr. 1850 din 14 decembrie 2004 privind 
registrele �i formularele financiar-contabile, art. 7 alin. 2, art. 64, art. 103 �i art. 107, 
art. 216 alin. (3) din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. 
nr. 1050/2004, pct. 12.7 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 

                                    DECIDE: 
 
 
 

1. Respingerea contesta�iei depuse de ............., cu sediul în municipiul 
R�d�u�i, ……………….., jud. Suceava, împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., întocmit� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava, privind suma de ............, reprezentând impozit pe profit, ca 
neîntemeiat�. 

 
2. Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 

stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............., întocmit� de Activitatea de inspec�ie fiscal� 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, privind suma 
total� de …………. lei, reprezentând: 
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•    ............ – impozit pe profit stabilit suplimentar; 
•    ....... lei – TVA; 
•    ....... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
•       ....... lei – major�ri de întârziere aferente TVA, 

urmând ca organele fiscale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia de 
impunere contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii 
bugetare �i pentru aceea�i perioad� supus� controlului prin actul administrativ fiscal 
desfiin�at, în func�ie de cele precizate prin prezenta decizie. 
 

Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia de impunere contestat� �i 
desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

 
DIRECTOR  EXECUTIV, 

……………… 
 

 
Tema: impozit pe profit – pct. 11 – deductibilitatea fiscal� a cheltuielilor aferente 
achizi�iilor care nu sunt f�cute în scopul desf��ur�rii propriei activit��i 

- art. 21 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile ulterioare 

 
 
Tema: TVA – pct. 11 – dreptul de deducere a TVA aferent� unor opera�iuni care 
nu sunt achizi�ionate în folosul opera�iunilor sale taxabile 

-  - art. 145 alin. 3 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile ulterioare 

 


