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DECIZIA Nr. 184 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 

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

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

   -   Xlei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

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

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

           De asemenea, societatea contest� Dispozi�ia nr. X  privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal� ca urmare controlului desf��urat în 
perioada X. 

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

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

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

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

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

   -     X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile 
de întârziere aferente în sum� total� de X lei 
 
         1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de X  lei, stabilit ca 
diferen�� între obliga�ia de plat� calculat� �i obliga�ia de plat� 
declarat� la organul fiscal, societatea contestatoare sus�ine c� nu 
datoreaz� aceast� obliga�ie de plat�, stabilit� suplimentar, întrucât: 
   - organele de inspec�ie fiscal� nu au examinat documentul justificativ 
„Nota de constatare bilateral� nr. X ”, emis� de Administra�ia finan�elor 
publice X, din care rezult�, f�r� echivoc, faptul c�, nu sunt nici un fel de 
diferen�e între eviden�a contabil� �i fi�a sintetic� total�; 
   - eroarea organelor const� în faptul c�, a comparat obliga�ia fiscal� 
privind impozitul pe profit înregistrat� în eviden�a contabil� la data de X  
(declarat� de societate) cu obliga�ia fiscal� din fi�a sintetic� total�, la 
aceea�i dat�, f�r� s� �in� seama c�, declara�ia privind obliga�iile fiscale 
aferente trimestrului X, are termen de depunere data de X;     
   - dac� organele de inspec�ie constat� diferen�e între datele din eviden�a 
contabil� �i declara�iile depuse, au obliga�ia s� precizeze analitic de unde 
provine diferen�a respectiv�, încât aceasta s� poat� fi localizat� strict la 
perioada la care se refer�, �i nu s� stabileasc� astfel de diferen�e printr-un 
calcul f�cut sintetic „pe sold”.   
          
         2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de X  lei, stabilit ca 
urmare neacord�rii dreptului de deducere pentru o serie de cheltuieli, 
societatea contestatoare sus�ine c� nu datorez� acest impozit, întrucât: 
   - cheltuielile în sum� total� de X  lei (X lei, sum� înregistrat� în anul X �i 
X, sum� înregistrat� în anul X) sunt cheltuieli cu materiale igienico-sanitare, 
alimenta�ie de protec�ie, a�a cum sunt prev�zute în contractele de munc� 
ale salaria�ilor; 
   - cheltuielile în sum� total� de X  lei, reprezint� taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� bunurilor acordate salaria�ilor sub forma unor avantaje în 
natur�, sunt deductibile fiscal, contravaloarea bunurilor fiind inclus� în 
statele de plat� �i impozitat�, prin stopaj la surs�;  
   - cheltuielile în sum� de X  lei, înregistrate în eviden�a contabil�, nu 
reprezint� cheltuieli cu perisabilit��ile, cum eronat au re�inut organele de 
inspec�ie, ci, cheltuieli cu produsele de panifica�ie declasate �i rebutate, 
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care nu se încadreaz� în STAS-urile de fabrica�ie, pentru a putea fi puse în 
vânzare. Totodat�, societatea face precizarea c� aceste rebuturi au fost 
valorificate (veniturile fiind înregistrate prin casa de marcaj) astfel c� aceste 
chetuieli sunt cheltuieli aferente veniturilor.       
 
           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� total� de X lei 
 
           Societatea contestatoare sus�ine c� nu datoreaz� taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de X  lei calculat� asupra cheltuielilor cu produsele de 
panifica�ie declasate (valorificate de societate), cheltuieli pe care, în mod 
eronat, au fost considerate de c�tre organele de inspec�ie, drept cheltuieli 
cu perisabilit��ile. 
           Fa�� de cele sus�inute, S.C. X SRL solicit� admiterea contesta�iei 
a�a cum a fost formulat� precum �i anularea urm�toarelor acte 
administrativ fiscale: Decizia de impunere nr. X, Raportul de inspec�ie nr. X  
�i Dispozi�ia nr. X . 
   
           II. Prin Decizia de impunere nr. X, emis� în baza constat�rilor 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X , a fost stabilit� obliga�ie 
suplimentar� de plat�, c�tre bugetul consolidat al statului,  în sum� de 
X lei, reprezentând:   

   -    X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

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

   -    X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
            
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile 
de întârziere aferente în sum� total� de X lei 

         1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de X  lei, stabilit ca 
diferen�� între obliga�ia de plat� calculat� �i obliga�ia de plat� 
declarat� la organul fiscal           

           Urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie au constatat 
urm�toarele: 

   - în perioada X  - X , societatea a declarat impozit pe profit în sum� de X  
lei �i a achitat suma de X  lei, rezultând impozit pe profit virat în plus în 
sum� de X  lei; 
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   - în aceea�i perioad�, societatea a calculat impozit pe profit în sum� de X  
lei, astfel c�, fa�� de suma virat�, rezult� impozit pe profit pe profit achitat în 
plus în sum� de X  lei; 

   - între impozitul pe profit calculat �i cel declarat de c�tre societate, se 
constat� o diferen�� de impozit, nedeclarat�, în sum� de X  lei. 

         2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de X  lei, stabilit 
suplimentar, astfel: 

     -   X lei , pentru anul X; 

     -   X lei, pentru anul X; 

     -  X lei, pentru anul X; 

     -   X lei, pentru trimestrul X. 

           Pentru anul X, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, suplimentar, 
impozitul pe profit în sum� de X , ca urmare neacord�rii dreptului de 
deducere pentru cheltuieli în sum� total� de X lei, reprezentând: 

   -    X lei, dep��ire plafon cheltuieli de protocol; 

   -  X lei, cheltuieli cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 
acordate salaria�ilor, sub forma unor avantaje în natur�;  

   -  X lei, cheltuieli înregistrate în eviden�a contabil� f�r� documente 
justificative.   

           Pentru anul X, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, suplimentar, 
impozit pe profit în sum� de X lei, ca urmare neacord�rii dreptului de 
deducere pentru cheltuieli în sum� total� de X lei, reprezentând: 

   -           X lei, dep��ire plafon cheltuieli de protocol; 

   -  X lei, cheltuieli cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 
acordate salaria�ilor, sub forma unor avantaje în natur�;  

   -      X lei, cheltuieli cu perisabilit��ile peste limitele legale; 

   -  X lei, cheltuieli cu lipsa în gestiune constatat� cu ocazia inventarierii. 

           Pentru anul X, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, suplimentar, 
impozit pe profit în sum� de X lei, provenit atât din calculul eronat al 
impozitului cât �i ca urmare neacord�rii dreptului de deducere pentru 
cheltuieli în sum� total� de  X lei, reprezentând: 
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   -      X lei, cheltuieli cu pierderile din crean�e; 

   -    X lei, cheltuieli cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� dep��irii 
plafonului cheltuielilor de protocol. 

           Pentru trimestrul X, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, 
suplimentar, impozit pe profit în sum� de X lei, ca urmare neacord�rii 
dreptului de deducere pentru cheltuieli cu amortizarea, în sum� total� de X 
lei. 

           Pentru neplata în termen a impozitului pe profit organele de inspec�ie 
au calculat major�ri de întârziere în sum� de X lei. 

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente de X lei 

           Urmare efecturii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, 
suplimentar, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de X lei, astfel: 

   -   X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� dedus� pe baza facturii nr. X emis� de 
SC X  SRL X �i a facturii nr. X  emis� de P.F. X , entit��i nepl�titoare de 
TVA; 

   -   X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� minusului în gestiune 
constatat cu ocazia inventarierii efectuat� în luna X;  

   - X  lei, tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� perisabilit��ilor calculate peste 
limitele prev�zute de lege. 

           Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
suplimentar, organele de inspec�ie au calculat major�ri de întârziere în 
sum� de X lei. 

       III. Avand în vedere constat�rile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urm�toarele: 
 
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de Xlei �i major�rile 
de întârziere aferente în sum� total� de X lei 

         1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de X  lei, stabilit ca 
diferen�� între obliga�ia de plat� calculat� �i obliga�ia de plat� 
declarat� la organul fiscal           
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           În fapt, urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie au 
constatat faptul c�, în perioada X  - X , S.C. X SRL a declarat, la organele 
fiscale, impozit pe profit datorat, în sum� total� de X  lei în condi�iile în care, 
potrivit eviden�ei contabile, a fost calculat impozit pe profit în sum� total� de 
X  lei.  

           Pentru remedierea erorilor, organele de inspectie fiscala au cuprins 
în Decizia de impunere nr. X diferen�a de impozit pe profit în sum� de X  lei, 
constatat� între impozitul pe profit din eviden�a contabil� �i cel declarat de 
c�tre societate.  
 
               In drept, art. 81 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003,  
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 
           „Obliga�ia de a depune declara�ia fiscal� se men�ine �i în 
cazurile în care: 
    a) a fost efectuat� plata obliga�iei fiscale; 
    b) obliga�ia fiscal� respectiv� este scutit� la plat�, conform 
reglement�rilor legale; 
    c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere �i obliga�ia 
fiscal�; 
    d) pentru obliga�ia fiscal� nu rezult�, în perioada de raportare, sume 
de plat�, dar exist� obliga�ia declarativ�, conform legii.’’ 
 
           De asemenea art. 85 alin. (1), art. 94 alin. (2) �i alin. (3) lit. a) - e), 
precizeaz� c�:  
           “ART. 85 
    Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 80 alin. (2) �i art. 84 alin. 
(4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
 
  ART. 94 
    Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
    (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor 
persoane privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, 
corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea 
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
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    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
    c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de 
m�suri pentru prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile 
legisla�iei fiscale. 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu 
cele din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la 
reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, 
dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 
plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau 
stabilit�, dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a 
obliga�iilor fiscale accesorii aferente acestora;” 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 107.1 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
           ,,Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te 
�i se individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, 
întocmit de organele competente sau de alte persoane îndrept��ite 
potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
    a) decizia de impunere emis� de organele competente, potrivit legii; 
    b) declara�ia fiscal�, angajamentul de plat� sau documentul întocmit 
de pl�titor prin care acesta declar� obliga�iile fiscale, în cazul în care 
acestea se stabilesc de c�tre pl�titor, potrivit legii;’’ 
           Totodata, prin avizul de inspectie fiscala anexa 1.a, aprobat conform 
Ordinului M.F. nr. 1304/2004 privind modelul �i con�inutul formularelor �i 
documentelor utilizate în activitatea de inspec�ie fiscal�, transmis 
contribuabilului, se precizeaza urmatoarele: 
           ,,Pentru buna desf��urare a inspec�iei fiscale, v� rug�m s� 
preg�ti�i, pentru a fi puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal�, 
toate documentele contabile �i fiscale �i alte elemente justificative 
relevante pentru stabilirea situa�iei fiscale. 
           Totodat�, în termen de 5 zile de la primirea prezentului aviz, v� 
rug�m s� v� prezenta�i la compartimentul cu atribu�ii de eviden�� pe 
pl�titori din cadrul organului fiscal în a c�rei raz� teritorial� ave�i 
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domiciliul fiscal, pentru remedierea eventualelor erori materiale din 
eviden�a fiscal�.[…] 
           Dup� data începerii inspec�iei fiscale, nu se mai pot depune 
declara�ii rectificative pentru impozitele, taxele, contribu�iile �i alte 
venituri ale bugetului general consolidat, aferente perioadelor supuse 
inspec�iei.’’ 
           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, c� nu 
datoreaz� aceast� obliga�ie de plat�, stabilit� suplimentar, întrucât, 
organele de inspec�ie fiscal� nu au examinat documentul justificativ „Nota 
de constatare bilateral� nr. X ”, emis� de Administra�ia finan�elor publice X, 
din care rezult�, f�r� echivoc, faptul c�, nu sunt nici un fel de diferen�e între 
eviden�a contabil� �i fi�a sintetic� total�. 
           Din analiza documentelor existente în dosarul cauzei, s-a constatat 
faptul c�, nu exist� concordan�� între cuantumul impozitului pe profit 
calculat �i cuantumul impozitului declarat. 
           Astfel, pentru anul financiar X, situa�ia privind calculul �i declararea 
impozitului pe profit se prezint� astfel: 

- X lei, impozit pe profit calculat �i înscris în registrul de eviden�� fiscal�; 
   -   X lei, impozit pe profit eviden�iat în contabilitate (rulajul contului 691 din 
balan�a de verificare încheiat� la X;    
   -   X lei, impozit pe profit  cuprins în Declara�ia privind impozitul pe profit, 
depus� �i înregistrat� la organul fiscal sub nr. X. 
 
           În conformitate cu prevederile pct. 15 din Hot�rârea Guvernului 
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal,  
         „Pentru determinarea profitului impozabil contribuabilii sunt 
obliga�i s� întocmeasc� un registru de eviden�� fiscal�, într-un singur 
exemplar, compus din cel pu�in 100 de file, �inut în form� scris� sau 
electronic�. Completarea se face în ordine cronologic�, iar informa�iile 
înregistrate trebuie s� corespund� cu opera�iunile fiscale �i cu datele 
prezentate în declara�iile de impunere. Registrul de eviden�� fiscal� se 
completeaz� în toate situa�iile în care informa�iile cuprinse în 
declara�ia fiscal� sunt ob�inute în urma unor prelucr�ri ale datelor 
furnizate din înregistr�rile contabile. Modul de completare a registrului 
de eviden�� fiscal� este la latitudinea fiec�rui contribuabil, în func�ie 
de specificul activit��ii �i de necesit��ile proprii ale acestuia. Acestea 
se refer� la: calculul dobânzilor �i al diferen�elor de curs valutar 
deductibile fiscal, amortizarea fiscal�, reduceri �i scutiri de impozit pe 
profit, eviden�a fiscal� a vânz�rilor cu plata în rate, valoarea fiscal� în 
cazul efectu�rii opera�iunilor prev�zute la art. 27 din Codul fiscal, alte 
asemenea opera�iuni.” 
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           În sensul prevederilor legale, citate mai sus, se re�ine c�, 
informa�iile înregistrate în registrul de eviden�� fiscal� trebuie s� 
corespund� cu opera�iunile fiscale �i cu declara�iile de impunere. 
           Întrucât, în urma efectu�rii verific�rii, au fost constatate diferen�e 
între crean�a fiscal� declarat� ( X lei ) �i cea rezultat� din registrul de 
eviden�� fiscal� ( X lei ), achitate la momentul începerii controlului, organul 
de inspec�ie fiscal� are obliga�ia de a stabili crean�a fiscal� rezultat� în 
urma verific�rii, �inând cont de obliga�iile pl�tite.                                                                                                                                                                                                                  
           Prin urmare, fa�� de cele precizate mai sus, se re�ine c�, în mod 
legal, organele de inspec�ie fiscal� au cuprins in decizia de impunere 
contestat�, diferen�a între crean�a fiscal� declarat� �i cea rezultat� din 
registrul de eviden�� fiscal� (achitat� la momentul începerii inspec�iei 
fiscale), astfel contesta�ia pentru acest cap�t de cerere urmeaz� a fi 
respins�, ca neîntemeiat�.   

         2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de X  lei, stabilit 
suplimentar  

       Urmare verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, în 
sarcina S.C. X SRL, impozit pe profit în sum� de X  lei, ca urmare 
neacord�rii dreptului de deducere pentru cheltuieli în sum� total� de X lei, 
astfel: 

     a) cheltuieli de protocol peste plafonul legal, în sum� total� de X lei, din 
care: X lei aferente anului X �i X lei aferente anului X;     

     b) cheltuieli cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor acordate 
salaria�ilor , sub form� de avantaje în natur�, în sum� total� de X  lei, din 
care: X lei pentru anul X �i X lei pentru anul X;   

     c) cheltuieli în sum� de X lei, înregistrate în eviden�a contabil�, în cursul 
anului X, f�r� documente justificative; 

     d) cheltuieli cu perisabilit��ile peste limitele legale în sum� de X lei, 
înregistrate în anul X;     

     e) cheltuieli cu lipsa în gestiune constatat� cu ocazia inventarierii 
efectuat� în anul X în sum� de X lei; 

     f) cheltuieli cu pierderile din crean�e, înregistrate în anul X, în sum� de X 
lei  

     g) cheltuieli cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� dep��irii plafonului 
cheltuielilor de protocol în anul X, în sum� de  X lei. 



 
     ����
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           a) Cu privire la cheltuieli de protocol peste plafonul legal, în 
sum� total� de X lei  
            
           În fapt, prin raportul de inspec�ie fiscal� s-a constatat c�, societatea 
a dep��it limita admisibil� a cheltuielilor de protocol prevazut� de art.21 
alin.3 din Legea nr.571/2003, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, cu 
suma total� de X lei, din care: X lei aferente anului X �i X lei aferente anului 
X, astfel ca nu au acceptat la deducere aceste cheltuieli. 
 
           În drept, potrivit art.21 alin.(3) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede: 
         “(3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
     a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicat� asupra 
diferen�ei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile �i totalul 
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de 
protocol �i cheltuielile cu impozitul pe profit;” 
            
           Având in vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond in sus�inerea contesta�iei, 
care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, 
prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� referitoare la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile 
de protocol, pentru acest cap�t de cerere, se va respinge contesta�ia 
formulat� de S.C. X SRL, ca nemotivat�.  

           b) Cu privire la cheltuielile cu taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� bunurilor acordate salaria�ilor, sub form� de avantaje în 
natur�, în sum� total� de X  lei  

           În fapt, urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal�, nu 
au acordat drept de deducere pentru suma total� de X  lei, (X lei pentru 
anul X �i X lei pentru anul X) reprezentând cheltuieli cu taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� bunurilor acordate salaria�ilor sub forma unor avantaje în 
natur�, invocând prevederile art. 21 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal.   
           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, aceste 
cheltuieli reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 
acordate salaria�ilor sub forma unor avantaje în natur�, sunt deductibile 
fiscal, întrucât, contravaloarea bunurilor a fost inclus� în statele de plat� �i 
impozitat�, prin stopaj la surs�.  
           De asemenea, societatea precizeaz� faptul c�, potrivit contractelor 
de munc� se acord� salaria�ilor, ca drepturi salariale, „contravaloarea a 
dou� pâini conform zilelor lucrate”. 
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           În sus�inerea celor afirmate, societatea comercial� prezint�, în copie: 
un contract individual de munc�, documente justificative care atest� c� au 
fost acordate avantajele în natur�, state de plat� care includ contravaloarea 
acestor avantaje în natur�. 
           Avand în vedere prevederile art. 213 alin. (4) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia, „ 
Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� 
probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal 
emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a 
efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� 
se pronun�e asupra acestora.”, documentele depuse au fost transmise 
c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal�, cu adresa nr. X. 
           Cu adresa nr. X, Activitatea de inspec�ie fiscal� comunic� faptul c�, 
din analiza documentelor prezentate rezult� „valoarea bunurilor acordate 
salaria�ilor sub forma unor forma unor avantaje în natur�, a fost impozitat� 
prin re�inere la surs�, cheltuiala cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
acestor bunuri nu mai intr� sub inciden�a art. 21 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, pentru a fi tratat� ca �i cheltuial� 
nedeductibil�.”  
            
           În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. (4) lit. d) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora: 
 
         ,,Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
 
    d) cheltuielile cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor 
acordate salaria�ilor sub forma unor avantaje în natur�, dac� valoarea 
acestora nu a fost impozitat� prin re�inere la surs�;’’ 
 
           Având în vedere cele ar�tate mai sus, precum �i faptul c� prin Nota 
de completare a referatului cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei, 
transmis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� cu adresa nr. X, a fost 
recalculat impozitul pe profit datorat �i major�rile de intârziere aferente, se 
va admite contesta�ia formulat� de S.C. X SRL pentru suma de X lei, 
reprezentând: 

- X lei, impozit pe profit; 
- X lei, major�ri de înârziere aferente impozitului pe profit.       

           c) Cu privire la cheltuielile în sum� de X lei, înregistrate în 
eviden�a contabil�, f�r� documente justificative 
 
           În fapt, urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal�, nu 
au acordat drept de deducere pentru cheltuielile în sum� total� de X lei, 
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înregistrate în eviden�a contabil�, în cursul anului X, f�r� a avea la baz� 
documente justificative. 
 
           În drept, potrivit art.21 alin.(4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede: 
         „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;” 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 44 din 
Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora: 
         „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.” 
      
           Având in vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond in sus�inerea contesta�iei, 
care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, 
prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� referitoare la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile 
în sum� de X lei, pentru acest cap�t de cerere, se va respinge contesta�ia 
formulat� de S.C. X SRL, ca nemotivat�.  

           d) Cu privire la cheltuieli cu perisabilit��ile peste limitele legale 
în sum� de X lei  
 
           În fapt, urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal�, nu 
au acordat drept de deducere pentru cheltuielile cu perisabilit��ile, peste 
limitele legale, înregistrate în eviden�a contabil� în cursul anului X, în sum� 
total� de X lei.  

           În drept, potrivit art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
         „Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
     d) perisabilit��ile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale 
administra�iei centrale, împreun� cu institu�iile de specialitate, cu 
avizul Ministerului Finan�elor Publice;” 
           Având in vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond in sus�inerea contesta�iei, 
care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, 
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prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� referitoare la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile 
cu perisabilit��ile peste limitele legale, în sum� de X lei, pentru acest cap�t 
de cerere, se va respinge contesta�ia formulat� de S.C. X SRL, ca 
nemotivat�.  

           e) Cu privire la cheltuielile cu lipsurile în gestiune în sum� de X 
lei, constatate cu ocazia inventarierii efectuat� în anul X  

           În fapt, urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal�, nu 
au acordat drept de deducere pentru cheltuielile în sum� de X lei, 
reprezentând lipsuri în gestiune, constatate cu ocazia inventarierii efectuat� 
în anul X.  

           În drept, art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaz�: 
         „Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
     c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale constatate lips� din gestiune ori degradate, neimputabile, 
pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum �i 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, dac� aceasta este datorat� potrivit 
prevederilor titlului VI. Nu intr� sub inciden�a acestor prevederi 
stocurile �i mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor 
calamit��i naturale sau a altor cauze de for�� major�, în condi�iile 
stabilite prin norme;” 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 41 �i pct. 42 din 
Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora: 
         „41. Cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale, constatate lips� din gestiune sau degradate �i 
neimputabile, inclusiv taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, dup� caz, 
pentru care s-au încheiat contracte de asigurare, nu intr� sub 
inciden�a prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
     42. În sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, 
cheltuielile privind stocurile �i mijloacele fixe amortizabile distruse ca 
urmare a unor calamit��i naturale sau a altor cauze de for�� major� 
sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, 
în m�sura în care acestea se g�sesc situate în zone declarate, potrivit 
prevederilor legale speciale pentru fiecare domeniu, afectate de 
calamit��i naturale sau de alte cauze de for�� major�. Totodat�, sunt 
considerate deductibile �i cheltuielile privind stocurile �i mijloacele 
fixe amortizabile distruse de epidemii, epizootii, accidente industriale 
sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi 
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externe �i în caz de r�zboi. Fenomenele sociale sau economice, 
conjuncturile externe �i în caz de r�zboi sunt cele prev�zute de Legea 
privind rezervele de stat nr. 82/1992, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.” 
            
           Având in vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond in sus�inerea contesta�iei, 
care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, 
prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� referitoare la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile 
cu lipsurile în gestiune, în sum� de X lei, pentru acest cap�t de cerere, se 
va respinge contesta�ia formulat� de S.C. X SRL, ca nemotivat�.  

     f) Cu privire la cheltuielile cu pierderile din crean�e, în sum� de X lei 

           În fapt, urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal�, nu 
au acordat drept de deducere pentru cheltuielile cu pierderile din crean�e 
înregistrate în anul X, în sum� de X lei. 

           În drept, art. 21 alin. (4) lit. o) din Legea nr. nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaz�: 
         „Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
     o) pierderile înregistrate la scoaterea din eviden�� a crean�elor 
incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperit� de 
provizion, potrivit art. 22, precum �i pierderile înregistrate la scoaterea 
din eviden�� a crean�elor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte 
situa�ii decât cele prev�zute la art. 21 alin. (2) lit. n). În aceast� situa�ie, 
contribuabilii care scot din eviden�� clien�ii neîncasa�i sunt obliga�i s� 
comunice în scris acestora scoaterea din eviden�� a crean�elor 
respective, în vederea recalcul�rii profitului impozabil la persoana 
debitoare, dup� caz;” 
 
           Având in vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond in sus�inerea contesta�iei, 
care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, 
prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� referitoare la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile 
cu pierderile din crean�e, în sum� de X lei, pentru acest cap�t de cerere, se 
va respinge contesta�ia formulat� de S.C. X SRL, ca nemotivat�.  

           g) Cu privire la cheltuielile cu taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
dep��irii plafonului cheltuielilor de protocol în anul X, în sum� de  X lei. 
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           În fapt, urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal�, nu 
au acordat drept de deducere pentru cheltuielile în sum� de X lei, 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�  dep��irii plafonului 
cheltuielilor de protocol, în anul X. 
  
           În drept, art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile si complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
         „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.” 
    
           Având in vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond in sus�inerea contesta�iei, 
care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, 
prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� referitoare la neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile 
în sum� de X lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�  
dep��irii plafonului cheltuielilor de protocol, în anul X, pentru acest cap�t de 
cerere, se va respinge contesta�ia formulat� de S.C. X SRL, ca nemotivat�.  
           Sintetizând, cele re�inute mai sus, în ceea ce prive�te impozitul pe 
profit stabilit suplimentar pentru perioada: X, se va admite contesta�ia 
formulat� de S.C. X SRL, pentru impozitul pe profit în sum� de X lei, �i se 
va respinge contesta�ia pentru impozitul pe profit în sum� de X lei.   
            
           În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente impozitului 
pe profit în sum� de X lei, se re�in urm�toarele: 
   - având în vedere c�, în urma solu�ion�rii contesta�iei, în sarcina 
contestatoarei a fost re�inut debitul de natura impozitului pe profit, în sum� 
de X lei, aceasta datoreaz� �i major�rile de întârziere aferente acestui 
debit, respectiv, X lei, reprezentând m�sura accesorie, conform principiului 
de drept accesoriul urmeaz� principalul; 
   - întrucât, în urma solu�ion�rii, a fost admis� contesta�ia pentru suma de X 
lei, reprezentând impozit pe profit, societatea contestatoare nu datoreaz� 
major�rile de întârziere aferente.  

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente de X lei 

           În fapt, urmare efecturii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit, suplimentar, în sarcina S.C. X SRL, tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� total� de X lei, astfel: 
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   - X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� dedus� pe baza facturii nr. X emis� de 
SC X  SRL X �i a facturii nr. X  emis� de P.F. X , entit��i nepl�titoare de 
TVA; 

   -   X. lei, tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� minusului în gestiune 
constatat cu ocazia inventarierii efectuat� în luna X;  

   - X  lei, tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� perisabilit��ilor calculate peste 
limitele prev�zute de lege. 
 
           Societatea contestatoare sus�ine c� nu datoreaz� taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de X  lei calculat� asupra cheltuielilor cu produsele de 
panifica�ie declasate (valorificate de societate), cheltuieli pe care, în mod 
eronat, au fost considerate de c�tre organele de inspec�ie, drept cheltuieli 
cu perisabilit��ile. 

           Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei s-a re�inut c�, în 
cursul anului X, S.C. X SRL a înregistrat în contabilitate cheltuieli cu 
perisabilit��ile în sum� de X lei, sum� ce se reg�se�te în rulajul contului 
658802 „Alte cheltuieli de exploatare”. 

           Organele de inspec�ie fiscal� au calculat tax� pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de X  lei, aferent� perisabilit��ilor calculate peste limitele prev�zute 
de lege.   

           În drept, 128 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
         „Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
 
    c) perisabilit��ile, în limitele prev�zute prin lege;” 

           Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c�, perisabilit��ile 
calculate peste limitele prev�zute de lege constituie livrare de bunuri, în 
sensul prevederilor art. 128 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, astfel c� organele de 
inspec�ie au procedat în mod legal la colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de X  lei. 
           Având in vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� 
societatea nu aduce nici un argument de fond in sus�inerea contesta�iei, 
care s� fie justificat cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale, 
prin care s� combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� referitoare la taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� perisabilit��ilor 
peste limitele legale, pentru acest cap�t de cerere, se va respinge 
contesta�ia formulat� de S.C. X SRL, ca nemotivat�.  
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           În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, se re�ine c�, în urma solu�ion�rii 
contesta�iei, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei 
pe valoarea ad�ugat�, în sum� de X  lei, aceasta datoreaz� �i major�rile 
de întârziere aferente acestui debit, reprezentând m�sura accesorie, 
conform principiului de drept accesoriul urmeaz� principalul. 

           În ceea ce priveste contestatia formulat� impotriva Dispozi�iei 
nr. X  privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara prin 
biroul de solu�ionare a contesta�iilor are competen�a de a solu�iona 
acest cap�t de cerere, în condi�iile în care dispozi�ia privind m�surile 
nu se refer� la stabilirea de impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal� 
precum �i accesorii ale acestora, ci la m�suri în sarcina 
contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean�� fiscal�. 

În drept, art. 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara, prin biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este competent� s� 
solu�ioneze „Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum 
�i a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu 
legisla�ia în materie vamal�,[…].” 

Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 
formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�" , la pct. 1 din Anexa 2 - Instruc�iunile de completare a formularului 
"Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�", 
prevede: 

,,Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele 
de inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind 
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu va 
cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le 
datoreaz� bugetului general consolidat al statului’’ 

Intrucât m�surile stabilite prin Dispozi�ia nr. X  nu vizeaz� stabilirea 
obliga�iilor fiscale în sarcina societ��ii contestatoare, fapt pentru care 
Dispozi�ia nu are caracterul unui titlu de crean��, se re�ine c� solu�ionarea 
contesta�iei pentru acest cap�t de cerere intr� în competen�a organelor 
fiscale emitente ale actului administrativ contestat, în conformitate cu 
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prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�:  

„Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative 
fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, competen�a de solu�ionare 
revine organului emitent al dispozi�iei de m�suri. 
 
           Pentru considerentele re�inute mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                               DECIDE: 

         1. Admiterea contesta�iei formulat� de S.C. X SRL impotriva Deciziei 
de impunere nr. X în ceea ce prive�te suma de X lei, reprezentând: 

     -  X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

2. Respingerea contesta�iei formulat� de S.C. X SRL impotriva 
Deciziei de impunere nr. X în ceea ce prive�te suma de X  lei, 
reprezentând:  

     -  X  lei, impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

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

   -        X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
                            
   
           Punctul 2 din prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul 
Hunedoara în termen de 6 luni de la data comunic�rii.     

                                

                          DIRECTOR EXECUTIV, 
          
                                           


