
 
DECIZIA NR.129 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 

 
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Control Financiar Fiscal asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL din PETRILA, împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2008 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. .../2008. 
                       Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând : 
... lei – impozit pe profit suplimentar; 
  ...lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit suplimentar; 
...lei – taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar�; 
...lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.  
                        De asemenea petenta contesta �i Decizia privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. .../2008, solicitând totodat� �i 
suspendarea execut�rii actelor atacate pân� la solu�ionarea 
contesta�iei. 
                        Decizia de impunere nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în 
baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, au fost comunicate c�tre 
petent� sub semn�tur� de primire în data de ....2008, potrivit referatului cu 
propunerile de solu�ionare întocmit de organele de control, �i a exemplarului 
cu semn�tura de primire anexat în copie la dosarul contesta�iei. 
                        Contesta�ia a fost expediat� de SC X SRL, cu recomandata 
AR .../2008, c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. .../2008. 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara  este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei 
depus� de SC X SRL .  
      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL  invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                       Petenta arat� faptul c� în mod gre�it organul de control nu a 
luat în calcul deducerea legal� a TVA ca �i opera�iune contabil� valid�, în 
situa�ia celor dou� facturi �i anume:  

- .../2006 în valoare de ... lei, din care TVA în valoare de ... lei -
reprezentand servicii; 

- .../2007 în valoare de ... lei, din care TVA în valoare de ... lei.  
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                       Petenta sus�ine c�, pentru a lua aceasta decizie nelegal� 
�i netemeinic�, organul de control a "constatat" c� prest�rile de servicii 
aferente celor dou� facturi nu s-au efectuat, de�i acestea sunt valabile �i 
legale din punct de vedere contabil, iar pentru opera�iunile de prest�ri servicii 
efectuate exist� contracte între cele dou� societ��ii prestatoare de servicii, pe 
de o parte �i beneficiara, pe de alt� parte.  
                       Petenta sus�ine c� opera�iunile de prest�ri servicii aferente 
celor dou� facturi mai sus învederate au avut ca �i obiect amenaj�ri de spa�ii 
�i nu activit��i prev�zute de art. 129 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal. 
                       Fa�� de cele ar�tate, petenta consider� c� nu datora suma de 
...lei TVA �i drept consecin��, nici suma de ... lei, major�ri stabilite eronat de 
c�tre organele de control.  
                       De asemenea, pentru considerentele mai sus învederate, 
petenta solicit� anularea �i exonerarea de la plat� �i pentru sumele stabilite 
nelegal �i netemeinic de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, �i anume ... lei 
reprezentând impozit pe profit suplimentar �i a sumei de ...lei reprezentând 
major�ri aferente impozitului pe profit suplimentar, cu specifica�ia c� 
opera�iunile de prest�ri-servicii aferente celor dou� facturi sunt reale �i dau 
dreptul deducerii TVA-ului aferent.  
                     Fa�� de cap�tul de cerere privind suspendarea, petenta solicit� 
admiterea acestuia, ca urmare a faptului c� petenta este o societatea mic�, 
aflat� într-o zon� defavorizat�, cu dificult��i în a men�ine o activitate 
profitabil� care s� duc� la conservarea locurilor de munc� într-o zon� cu o 
cre�tere însemnat� a ratei �omajului de la un an la altul, iar executare silit� 
prin poprirea conturilor înainte de pronun�area organului ierarhic superior, ar 
duce la intrarea societ��ii în imposibilitate de plat� �i automat, ar declan�a 
starea de insolven�� prev�zut� �i reglementat� de Legea nr. 85 / 2006.  
 
                      II. În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara au efectuat o inspec�ie 
fiscal� general�.  
                      Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. .../2008 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2008, în care organele de inspec�ie fiscal� au constatat �i motivat m�surile 
luate astfel: 

 
II.1. Cu privire la  suma de ... lei reprezentând impozit pe profit 

suplimentar; 
 
                       În urma controlului efectuat s-a constatat c� SC X SRL a 
înregistrat în contabilitate pe contul 628 „cheltuieli cu servicii executate de 
ter�i”, c/v facturii .../2006 în valoare total� de ... lei, din care TVA ... lei, 
reprezentând prest�ri servicii.                       
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                      Aceste prest�ri de servicii nu s-au efectuat, �i având în 
vedere prevederile art.19 alin.1 din Legea nr. 571 / 2003, republicat�, organul 
de control nu a acordat dreptul de deducere, la calculul impozitului pe profit, 
pentru suma de ... lei, reprezentând c/v prest�ri servicii neefectuate de c�tre 
furnizor, �i a calculat un impozit pe profit suplimentar, în sum� de ... lei  (... x 
16% = ...). 
                       De asemenea, în urma controlului efectuat s-a constatat c� SC 
X SRL a înregistrat în contabilitate pe contul 628 „cheltuieli cu servicii 
executate de ter�i”, c/v facturii .../2007 în valoare total� de ... lei, din care TVA 
... lei, reprezentând prest�ri servicii. Aceste prest�ri de servicii nu s-au 
efectuat, �i având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr. 571 / 
2003, republicat�, organul de control nu a acorda dreptul de deducere, la 
calculul impozitului pe profit,pentru suma de ... lei, reprezentând c/v prest�ri 
servicii neefectuate de c�tre furnizor. 
                      Societatea pe perioada ....2007 - ....2007 a efectuat cheltuieli cu 
repara�iile �i amenajarea chio�cului din incinta Q, mijloc fix închiriat de la Q, 
înregistrându-le  în contul 6028 - alte cheltuieli materiale, conform facturilor : 
- .../2007 în valoare total� de ..., din care TVA ...lei, furnizor SC YSRL ; 
- .../2007în valoare total� de ... lei, din care TVA ..., furnizor SC Z.  
                      Având în vedere c� aceste cheltuieli au contribuit la cre�terea 
valorii mijlocului fix, societatea avea obliga�ia s� le înregistreze în contul 231 
« imobilizari în curs » �i la terminarea lucr�rilor s� creasc� valoarea mijlocului 
fix, iar recuperarea acestor cheltuieli s� se fac� prin amortizarea mijlocului fix, 
pe perioada contractului de închiriere. 
                       În consecin�� s-a procedat la recalcularea impozitului pe profit 
aferent anului 2007 rezultând impozit pe profit suplimentar în sum� total� de 
... lei (...+...=...). S-au calculat major�ri de întârziere aferente, conform 
prevederilor art.119-120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
în sum� de ...lei, major�ri calculate pân� la data de …2008. 
 
II.2. Cu privire la suma de ...lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 

suplimentar�; 
 

                       În urma controlului efectuat s-a constatat c� SC X SRL a 
înregistrat în contabilitate facturile: 

- .../2006 în valoare total� de ... lei, din care TVA ... lei, reprezentând 
prest�ri servicii;  

- .../2007 în valoare total� de ... lei, din care TVA ... lei, reprezentând 
prest�ri servicii. 

 
                       Organul de inspec�ie fiscal� constatând c� aceste prest�ri de 
servicii nu s-au efectuat, �i având în vedere prevederile cap.X art.145 alin.(3) 
lit.a) privind regimul deducerilor din Legea nr. 571 / 2003, republicat�, a 
considerat c� pentru TVA deductibil� aferent� celor dou� facturi emise de 
c�tre SC W SRL, în sum� total� de ...lei nu se acord� drept de deducere. 
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                       Pentru obliga�ia fiscal� reprezentând TVA de plat� stabilit� 
suplimentar, în sum� total� de ...lei,  s-au calculat major�ri de întârziere 
aferente, conform prevederilor art. 119 - 120 din OG 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala in suma de ...lei, major�ri calculate pân� la data de 
...2008. 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL, are sediul în Petrila, str. ..., nr. ..., jud. Hunedoara, 
înregistrat� la ORC sub nr. J.../.../... având codul de înregistrare fiscal� ..., 
reprezentat� de dl. R. V. A., în calitate de asociat unic �i administrator. 
 
                     III.1. Cu privire la  suma de ... lei reprezentând impozit pe 
profit suplimentar, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� s� se pronun�e asupra deductibilit��ii la 
calculul profitului impozabil, a cheltuielilor aferente unor prest�ri-
servicii, în condi�iile în care aceasta nu sunt justificate cu situa�ii de 
lucr�ri, procese verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, sau alte 
materiale corespunz�toare. 
 
                      În fapt, în anii 2006 - 2007, organele de control au constatat c� 
societatea a înregistrat în contul 628 "Alte cheltuieli privind serviciile 
executate de ter�i" sumele de ... lei, respectiv ... lei,  reprezentând prest�ri 
servicii în baza facturilor:  
- .../2006 în valoare total� de ... lei, din care TVA ... lei; 
- .../2007 în valoare total� de ... lei, din care TVA ... lei. 
                      SC X SRL, atât la data controlului, cât �i prin contesta�ia 
depus�, nu a putut prezenta nici o situa�ie de lucr�ri aferent� acestor prest�ri 
de servicii din care s� rezulte c� aceastea au fost efectuate de c�tre furnizor.  

       Astfel, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se 
re�ine c�  prevederile legale incidente în spe��, cu privire la încadrarea din 
punct de vedere fiscal al acestor cheltuieli cu prest�ri servicii, sunt ale 
art. 21 alin.(4) lit. m), coroborate cu art. 19 alin.(1) din Legea nr. 571 / 2003 
privind Codul fiscal, care prev�d:  

  
„ ART. 21 Cheltuieli 
      (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
    m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� 
sau alte prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica 
necesitatea prest�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii �i 
pentru care nu sunt încheiate contracte; 
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.” 
                      Cu privire la aceste articole, punctul 48 din HOT�RÂREA 
GUVERNULUI Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, face 
urm�toarele preciz�ri:  
 
„48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se 
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii : 
    - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza unui 
contract care s� cuprind� date referitoare la prestatori, termene de 
execu�ie, precizarea serviciilor prestate, precum �i tarifele percepute, 
respectiv valoarea total� a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de 
aceast� natur� s� se fac� pe întreaga durat� de desf��urare a 
contractului sau pe durata realiz�rii obiectului contractului; prestarea 
efectiv� a serviciilor se justific� prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale 
de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice 
alte materiale corespunz�toare; 
    - contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate.” 

   Conform textelor de lege sus invocate, în vedere justei încadr�ri 
a acestor cheltuieli din punct de vedere fiscal, contestatoarea avea obliga�ia 
de a prezenta documente justificative, respectiv rapoarte de lucru, devizele 
lunare, procese verbale de recep�ie sau orice alte documente justificative 
care s� ateste punerea în execu�ie, astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� în 
mod corect au considerat c� aceste prest�ri de servicii nu s-au efectuat. 
                     Mai mult, în situa�ia în care prest�rile de servicii ar fi fost efectiv 
prestate �i acestea ar fi reprezentat contravaloare amenaj�ri de spa�ii, dup� 
cum motiveaz� SC X SRL în contesta�ia depus�, spa�ii pe care aceasta nu le 
de�inea (în afara de chio�cul închiriat de la Q), aceasta ar fi trebuit s� 
înregistreze în contabilitatea societ��ii valoarea acestor prest�ri de servicii în 
contul 231 «Imobiliz�ri în curs» �i la terminarea lucr�rilor s� majoreze 
valoarea mijlocului fix, iar recuperarea acestor cheltuieli s� se fac� prin 
amortizarea mijlocului fix, pe perioada contractului de închiriere.  
                    Referitor la sus�inerile petentei potrivit c�rora înregistrarea în 
contabilitate a acestor cheltuieli s-a efectuat în baza facturilor fiscale:   

- .../2006 în valoare de ... lei, din care TVA în valoare de ... lei; 
- .../2007 în valoare de ... lei, din care TVA în valoare de ... lei,  

�i pentru aceste opera�iuni de prest�ri servicii efectuate exist� contracte între 
cele dou� societ��ii prestatoare de servicii, pe de o parte �i beneficiara pe de 
alt� parte, acestea nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei , 
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întrucât petenta nu a prezentat organelor de inspec�ie fiscal� �i nici 
cu ocazia formul�rii contesta�iei contractele men�ionate, iar pe facturile fiscale 
nu este specificat nici un contract ce ar fi stat la baza factur�rii prest�rilor de 
servicii.    
 
                      De asemenea, în perioada ...2007 - ...2007, petenta a efectuat 
cheltuieli cu repara�iile �i amenajarea chio�cului din incinta Q, mijloc fix 
închiriat de la Q, înregistrându-le  în contul 6028 „Alte cheltuieli materiale”, 
conform facturilor: 
- .../2007 în valoare total� de ... din care TVA ...lei, furnizor SC Y SRL; 
- .../2007în valoare total� de ... lei din care TVA ..., furnizor SC Z.  

 
       În drept, cu privire la încadrarea din punct de vedere fiscal 

al acestor cheltuieli cu repara�iile �i amenajarea, în spe�� sunt incidente 
prevederile, sunt ale art. 24 alin.(1) (3) �i (11) lit. m), coroborate cu art. 19 
alin.(1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, care prev�d:   
 

„ART. 24   Amortizarea fiscal� 
    (1) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii, producerii, construirii, 
asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii mijloacelor fixe amortizabile se 
recupereaz� din punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz�rii 
potrivit prevederilor prezentului articol. 
    (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile: 
    a) investi�iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor 
contracte de închiriere, concesiune, loca�ie de gestiune sau altele 
asemenea; 
    (11) Amortizarea fiscal� se calculeaz� dup� cum urmeaz�: 
    c) pentru cheltuielile cu investi�iile efectuate la mijloacele fixe 
concesionate, închiriate sau luate în loca�ie de gestiune de cel care a 
efectuat investi�ia, pe perioada contractului sau pe durata normal� de 
utilizare, dup� caz; ” 
 
                     A�a cum s-a precizat �i mai sus, în aceast� situa�ie, 
contravaloarea acestor cheltuieli cu repara�iile �i amenajarea a contribuit la 
cre�terea valorii mijlocului fix – chio�c închiriat de la Q, petenta având 
obliga�ia s� înregistreze în contabilitatea valoarea acestor prest�ri de servicii, 
în contul 231 «Imobiliz�ri în curs» �i la terminarea lucr�rilor s� majoreze 
valoarea mijlocului fix, iar recuperarea acestor cheltuieli s� se fac� prin 
amortizarea mijlocului fix, pe perioada contractului de închiriere a chio�cului.  
 
                       Astfel fa�� de cele ar�tate mai sus, organele de control, în mod 
legal, au considerat nedeductibile fiscal  aceste cheltuieli, respectiv: 

- suma de ... lei, înregistrat� în contul 628 "Alte cheltuieli privind serviciile 
executate de ter�i", în baza facturii .../2006 în valoare total� de ... lei, din 
care TVA ... lei, reprezentând prest�ri servicii; 
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- suma de ... lei, înregistrat� în contul 628 "Alte cheltuieli privind 
serviciile executate de ter�i", în baza facturii .../2007 în valoare total� de 
... lei, din care TVA ... lei, reprezentând prest�ri servicii; 

- suma de ... lei, înregistrat� în contul 6028 „Alte cheltuieli materiale” în 
baza facturii nr. .../2007, în valoare total� de ... lei, din care TVA ...lei, 
reprezentând cheltuieli cu repara�iile �i amenajarea chio�cului din 
incinta Q; 

- suma de ... lei, înregistrat� în contul 6028 „Alte cheltuieli materiale” în 
baza facturii nr. .../2007în valoare total� de ... lei, din care TVA ... lei, 
reprezentând cheltuieli cu repara�iile �i amenajarea chio�cului din 
incinta Q; 

 
 
 
                      În consecin��, în urma recalcul�rii profitului impozabil de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal�, pentru anii 2006 - 2007, în mod legal, s-a 
stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ... lei, fapt pentru care 
contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere. 
 
 
 
III.2. Cu privire la suma de ...lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� s� se pronun�e dac� petenta are drept de 
deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� înregistrat� în eviden�ele 
contabile în baza unor facturi fiscale de prest�ri-servicii,  în condi�iile în 
care petenta nu justific� prestarea efectiv� a serviciilor cu situa�ii de 
lucr�ri, procese verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, sau alte 
documente justificative. 

 
 

                       În fapt, în urma controlului efectuat s-a constatat c� SC X SRL 
a înregistrat în contabilitate pe contul 628 „cheltuieli cu servicii executate de 
ter�i”, c/v facturiilor: 

- .../2006 în valoare total� de ... lei din care TVA ... lei;  
- .../2007 în valoare total� de ... lei din care TVA ... lei. 

 
                            În drept, se re�ine c�  prevederile incidente în spe��, cu 
privire la încadrarea din punct de vedere fiscal al TVA aferent acestor 
cheltuieli cu prest�ri servicii, sunt ale art. 134 alin.(1) �i (3), art.145 alin.(1) 
(3) lit.a) alin.(8) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, republicat�, 
care prev�d:  
 
 „ART. 134 Faptul generator �i exigibilitatea - reguli generale 
    (1) Faptul generator al taxei reprezint� faptul prin care sunt realizate 
condi�iile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. 
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    (3) Faptul generator al taxei intervine �i taxa devine exigibil�, la 
data livr�rii de bunuri sau la data prest�rii de servicii, cu excep�iile 
prev�zute în prezentul titlu. 
 ART. 145 Dreptul de deducere 
    (1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa pe 
valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. 
    (2) Pentru bunurile importate pân� la data de 31 decembrie 2003, în 
baza certificatelor de suspendare a taxei pe valoarea ad�ugat�, eliberate 
în baza Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, 
republicat�, pentru care termenul de plat� intervine dup� data de 1 
ianuarie 2004 inclusiv, taxa pe valoarea ad�ugat� devine deductibil� la 
data pl��ii efective. 
    (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�; 
    (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� înregistrat� ca pl�titor de tax� 
pe valoarea ad�ugat�. ” 
 
                     Din prevederile legale precizate anterior, rezult� c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� poate fi dedus�, dac� serviciile achizi�ionate sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile �i dac� este justificat� 
cu documente, respectiv factura fiscal�, care cuprinde toate informa�iile 
necesare adic�: 
 
„8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 
e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor 
prestate;” 
                    Potrivit considerentelor re�inute din prezenta decizie, a rezultat 
c� petenta nu a probat cu documente cheltuielile effectuate,  documente care 
s� defineasc� concret natura �i scopul acestor cheltuieli (contracte, situa�ii de 
lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru sau orice alte materiale 
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corespunz�toare), astfel încât s� se poat� aprecia dac� cheltuielile 
efectuate au fost angajate în scopul dezvolt�rii activit��ii petentei, respectiv 
realizarea de operatiuni taxabile în sensul taxei pe valoare ad�ugat�. 
 
                     În concluzie, având în vedere situa�ia de fapt �i de drept 
prezentat�, în mod corect, organul de control a considerat c� pentru TVA 
deductibil� aferent� celor dou� facturi emise de c�tre SC W SRL, în sum� 
total� de ...lei nu se acord� drept de deducere, fapt pentru care pentru acest 
cap�t de cerere în sum� de ...lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar�, contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat�.  
 
 
 
 
 
 
 
                        III . 3 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei 
reprezentând : 
  ...lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit suplimentar; 
...lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.  
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� accesorii 
aferente obliga�iilor suplimentare stabilite, în condi�iile în care prin 
contesta�ia formulat� petenta nu a adus nici un argument în sus�inerea 
acestui cap�t de cerere �i nu a prezentat motivele de drept �i dovezile 
pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
                Cu privire la aceste sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu arat� 
motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
           În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
 „ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
                          În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
                         Având în vedere cele de mai sus, petenta nu aduce 
argumente referitoare la baza de calcul a major�rilor de întârziere, cota de 
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major�ri de întârziere aplicat�, data de la care au fost calculate major�ri 
de întârziere, însumarea produselor dintre baza de calcul a major�rilor de 
întârziere, num�rul de zile de întârziere �i cota de major�ri de întârziere 
aplicat�, �i �inând cont de faptul c� stabilirea de major�ri de întârziere 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu 
se pot substitui contestatorului cu privire la motivele prin care acesta în�elege 
s� combat� m�surile controlului. 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de cele ar�tate mai sus �i 
de faptul c� stabilirea de major�ri de întârziere, reprezint� m�sur� accesorie 
în raport cu debitul, conform principiului de drept « accessorium sequitur 
principale » , contesta�ia, pentru acest cap�t de cerere în sum� de ... lei 
reprezentând : 
  ...lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit suplimentar; 
...lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, va fi 
respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat�. 
 
 
             III. 4. Referitor la contestarea Deciziei privind nemodificarea 
bazei de impunere nr. .../2008, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
decizia a fost emis� de c�tre organele de inspec�ie fiscal� cu 
respectarea cu prevederilor legale în materie. 
                         
                      În drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile, la art.109 
stipuleaz�:  
„ART. 109  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. 
    (2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� existent� la momentul începerii 
inspec�iei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modific�, 
acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de 
impunere. 
 
                     ORDINUL   MINISTRULUI ECONOMIEI �I FINAN�ELOR Nr. 
1045 din 27 august 2007 privind modificarea �i completarea Ordinului 
ministrului finan�elor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului 
"Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" prevede: 
„ 1. Anexa nr. 1 se modific� �i se înlocuie�te cu anexa nr. 1 a 
prezentului ordin. 
…ANEXA 1 
    (Anexa nr. 1 la OMFP nr. 1.267/2006) 
...INSTRUC�IUNI 
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de completare a formularului "Decizie privind nemodificarea 
bazei de impunere" 
...a) Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" 
reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de inspec�ie 
fiscal� în aplicarea prevederilor legale pentru comunicarea rezultatelor 
inspec�iilor fiscale, conform Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
b) Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere" se va 
completa la finalizarea unei inspec�ii fiscale generale sau par�iale �i va 
cuprinde obliga�iile fiscale pentru care s-a stabilit c� baza de impunere 
nu se modific�, iar crean�a fiscal� a fost corect determinat�. 
                        Prin prisma prevederilor legale, nemodificându-se baza de 
impunere pentru anumite obliga�ii fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au 
procedat la emiterea deciziei privind nemodificarea bazei de impunere pentru 
aceste obliga�ii fiscale. 
                        Prin DECIZIA privind nemodificarea bazei de impunere, 
organele de inspec�ie fiscal� au înscris obliga�iile fiscale verificate care au 
f�cut obiectul inspec�iei fiscale �i care s-au constatat c� au fost corect 
determinate. 
                     Având în vedere cele prezentate mai sus �i faptul c� organele de 
inspec�ie prin actul administrativ fiscal atacat, nu au stabilit obliga�ii fiscale, 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere referitor la Decizia privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. .../2008 se va respinge ca fiind f�r� 
obiect �i nemotivat�. 
 
 
          III.5 Referitor la cap�tul de cerere privind suspendarea execut�rii 
actelor atacate pân� la solu�ionarea contesta�iei.  
 
 
                       În fapt, prin contesta�ie, petenta solicit� �i suspendarea 
execut�rii actelor atacate  pân� la solu�ionarea contesta�iei. 
                       În drept, art. 215 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
„ART. 215 Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
    (1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 
suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
    (2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 
contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ 
fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modific�rile ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, 
dac� se depune o cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei 
contestate, iar în cazul cererilor al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, 
o cau�iune de pân� la 2.000 lei.” 
                        Având în vedere aceste dispozi�ii ale legii, solicitarea 
petentului de suspendare a execut�rii actelor atacate pân� la 
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solu�ionarea contesta�iei nu intr� sub inciden�a prevederile 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, în spe�� fiind incidente prevederilor Legii nr. 554 / 2004 
privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor nu se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere. 
 
                        Prin urmare, contesta�ia petentei va fi respins� ca 
inadmisibil� pentru acest cap�t de cerere. 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  

 
D E C I D E : 

 
          Art.1 – Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei  privind Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, pentru cap�tul de cerere 
privind  suma  de ...lei reprezentând : 
... lei – impozit pe profit suplimentar; 
...lei – taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar�; 
 
          Art.2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
privind Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, pentru cap�tul 
de cerere privind  suma  de ... lei reprezentând : 
  ...lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit suplimentar; 
...lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
 
         Art.3 – Respingerea ca fiind f�r� obiect �i nemotivat�  a contesta�ia 
referitoare la Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 
.../2008. 
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      Art. 4 – Respingerea ca inadmisibil� a cap�tul de cerere 
privind suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. .../2008 pân� la 
solu�ionarea contesta�iei. 
 
       Art.5 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul Hunedoara,  
în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   prevederilor  
legale  în  vigoare . 
 
 
 
 


