
 
DECIZIA NR.23 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 SA din DEVA, împotriva Deciziei de impunere nr. .../2007 
emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. .../2007 întocmit de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP a jude�ului Hunedoara – 
Administra�ia Finan�elor Publice Deva. 
 
                       Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând: 

- .... lei  impozit pe profit; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

  
                        Decizia de impunere nr. .../2007 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, a 
fost primit� de petent� în data de ....2007, cu confirmare prin semn�tur� de 
primire, potrivit celor men�ionate de organele de control în referatul nr. .../ 
2008 cu privire la solu�ionarea contesta�iei. 
                        Contesta�ia a fost depus� de SC X SA din DEVA  la 
Administra�ia Finan�elor Publice Deva, fiind înregistrat� sub nr. ... / 2007. 
 
                         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, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC X SA din 
DEVA .  
 
 
 
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SA din DEVA  invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
            I.1. Referitor la suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 

 
            Petenta arat� c� impozitul pe profit s-a calculat eronat pentru 
anii 2004 �i 2005, fiindc� pierderea preluat� la divizare în sum� de ... lei este 
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pierdere contabil� a�a cum rezult� din proiectul de divizare nr. .../2004, 
pagina 4, care are urm�torul con�inut:  
"obliga�iile bugetare existente la 31.12.2003 precum �i obliga�iile stabilite 
conform conven�iilor de ree�alonare încheiate în baza O.G.40 / 2002, r�mân 
în totalitate la societatea S.C Y S.A Deva. 
                     Având în vedere aceasta precizare, pierderea preluat� la 
divizare este integral pierdere contabil� �i nu pierdere fiscal� a�a cum se 
men�ioneaz� în actul de control. 
                     Pierderea contabil� preluat� la divizare s-a recuperat prin 
diminuarea capitalului social, conform CIM … / 2006. 
              Referitor la cheltuielile cu transportul personalului angajat, 
petenta arat� c� prin contractul colectiv de munc� �i conven�ia încheiat� între 
patronat �i salaria�ii societ��ii prin reprezentant �i anume decizia nr. .../2004, 
se precizeaz� la art. 1 despre drepturile salaria�ilor �i obliga�ia unit��ii de a 
deconta cheltuielile de transport la �i de la locul de munc� în sume fixe de … 
lei RON pe salariat. Aceast� sum� a fost majorat� la … lei prin decizia nr. 
.../2004, la … lei prin decizia nr. …/2007 �i … lei prin decizia nr. … / 2007, �i 
drept consecin�a cheltuielile au la baza documente legale �i prin aceasta au 
caracter de cheltuieli deductibile fiscal. 
                      În ceea ce prive�te vânzarea activului de la Dobra petenta arat� 
c� prin contractul de vânzare �i documentul anex� la contract �i anume 
«în�elegerea încheiata în data de …2004 » se stabilesc noi termene de plata 
în rate a obliga�iei de plat� în leg�tur� cu contractul de vânzare – cump�rare. 
                      Petenta sus�ine c� veniturile realizate sunt în concordan�� cu 
ratele stabilite la plat�, �i drept consecin��, prin aplicarea principiului 
independen�ei exerci�iului, au fost luate în considerare veniturile �i cheltuielile 
aferente exerci�iului financiar, adic� cele facturate c�tre cump�r�tor �i 
concomitent obliga�iile fa�� de bugetul de stat. Aceste obliga�ii au fost achitate 
în totalitate la bugetul statului. 
 
 
 
 
 
            I.2. Referitor la suma de ...lei reprezentând : 

- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
 
                       Petenta arat�, prin contractul de vânzare �i documentul anexa 
la contract �i anume «în�elegerea încheiat� în data de …2004 » se stabilesc 
termene de plata în rate a obliga�iei reperezentând imobil achizi�ionat, 
facturile fiind întocmite la datele stabilite prin conven�ie . 
                       Drept consecin��, petenta sus�ine c� facturile au fost emise �i 
înregistrate în conformitate cu cele stabilite de p�r�i, f�r� a se prejudicia 
obliga�iile fa�� de bugetul consolidat al statului. 
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                     II.  În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele de 
inspec�ie fiscal� ale Administra�iei Finan�elor Publice Deva au efectuat o 
inspec�ie fiscal� general�, prin care s-a verificat modul de calculare, 
constituire, declarare, înregistrare �i virare la bugetul de stat a impozitului pe 
profit pentru perioada ...2004 - ….2006, �i taxei pe valoarea ad�ugat� pentru 
perioada ….2004 - ...2007. 
                   Urmare verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� general� nr. .../2007 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2007, în care organele de inspec�ie fiscal�  au constatat �i motivat m�surile 
luate astfel: 
 
            II . 1 .  Referitor la suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 

 
                   La nivelul anului 2004 societatea a înregistrat pierdere 
contabila potrivit balan�ei de verificare la data de …2004, în sum� 
de ... lei, din care suma de ... lei este pierdere preluat� 
la divizare, pierdere care nu poate fi recuperat� de c�tre societate 
potrivit art. 26 alin.(2) din Legea nr.  571 / 2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
 
                     Cu privire la vânzarea întregului drept de proprietate asupra 
imobilului propietatea exclusive a societ��ii comerciale contestatoare, pre�ul 
acestei vânzari stabilit �i declarat de c�tre p�r�ile contractante este de ... lei 
rol, inclusiv TVA, valoarea f�r� TVA este de ... lei suma care se va achita 
dup� cum urmeaz� : suma de ... lei la data autentific�rii contractului, iar 
diferen�a de ... lei urmând a se achita pâna la data de 7 iulie 2004. 
                     În baza contractului de vânzare-cump�rare, se emite de c�tre 
societarea vânz�toare SC X SA c�tre societatea cump�rare SC Z SRL 
facturile fiscale prezentate analitic mai jos, astfel: 
-factura nr. .../2004 în valoare de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
rol, 
-factura nr. .../2004 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol, 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „ taxare invers� ", 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „taxare invers�", 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�", 
-factura nr. .../2006 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�". 
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                      În drept, organele de control au invocat sec�iunea 2, pct. 
2.5 din OMFP 306 / 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile 
simplificate armonizate cu directivele europene, art. 16, 17, 19(1) din Legea 
571/2003 privind codul fiscal, constatând c� agentul economic verificat avea 
obliga�ia s� factureze întreaga contravaloare a imobilului vândut la data 
vânzarii �i s� înregistreze în eviden�a contabil� în totalitate veniturile rezultate 
din vânzare. 
 
                     În ceea ce prive�te cheltuielile cu transportul personalului la �i 
de la locul de munc�, organele de control, cu ocazia verific�rii, au constatat 
c� pe perioada verificat� societatea a decontat salaria�ilor transportul 
personalului la sau de la locul de munca, f�r� a avea la baza documente 
justificative (abonamente, bilete de c�l�torie pe mijloace în transport în 
comun, bonuri de carburant auto, etc) prin care s� se fac� dovada destina�iei 
sumelor de bani acordate salaria�ilor, aceste sume de bani fiind acordate pe 
baza de borderou de pl��i. 
                  Societatea a decontat salaria�ilor sume de bani, sume care au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� în contul 624 "cheltuieli cu transportul", 
sume ce au fost considerate nedeductibile la determinarea profitului 
impozabil potrivit art.21, alin. (4), lit. f) din Legea nr. 571 / 2003, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, iar urmare a efectu�rii controlului 
m�rindu-se cu aceste sume baza profitului impozabil. 
 
            II . 2 .  Referitor la suma de ...lei reprezentând : 

- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-   ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
                       În baza contractul de vânzare - cump�rare nr. .../2004, SC X 
SA vinde societ��ii Z SRL din Dobra, întregul drept de proprietate asupra 
imobilul proprietate exclusiv� a societ��ii comerciale SC X SA situat în 
comuna Dobra ,str. … nr. …. 
                     Pre�ul acestei vânzari stabilit �i declarat de c�tre p�r�ile 
contractante este de ... lei rol, inclusiv TVA, valoarea f�r� TVA este de ... lei 
suma care se va achita dup� cum urmeaz� : suma de ... lei la data 
autentific�rii contractului, iar diferen�a de ... lei urmând a se achita pâna la 
data de … 2004. 
                     În baza contractului de vânzare-cump�rare, se emite de c�tre 
societarea vânz�toare SC X SA c�tre societatea cump�rare SC Z SRL 
facturile fiscale prezentate analtic mai jos, astfel: 
-factura nr. .../2004 în valoare de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
rol, 
-factura nr. .../2004 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol, 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „ taxare invers� ", 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „taxare invers�", 
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-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�", 
-factura nr. .../2006 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�". 
                     În drept, organele de control au aplicat prevederile sec�iunii 2, 
pct.2.5 din OMFP 306/ 2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile   
simplificate armonizate cu directivele europene, �i art. 134 alin.(3), art. 146 
alin.(1), art. 155 alin.(2) din Codul Fiscal. 
                     Urmare controlului efectuat s-a constatat c� societatea nu a 
respectat principiul fundamental al contabilit��ii respectiv ,,principiul 
independen�ei exerci�iului financiar, neînregistrând în eviden�a contabil� 
veniturile exact la perioada �i exerci�iul financiar la care acestea se refer�, nu 
a emis factura fiscal� de vânzare cu TVA aferent� �i nici nu a colectat TVA la 
data vânz�rii imobilului în cauz�, prin aceasta opera�iune înc�lcându-se 
prevederile art. 134 alin.(3), art. 146 alin.(1), art. 155 alin.(2) din legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal. 
 
                    Totodat�, organele de control au constatat c� societatea nu 
putea aplica „M�suri simplificate" a�a cum prevede art. 160 alin. (1) din Codul 
Fiscal �i în consecin�� nu putea men�iona pe facturile emise men�iunea 
„Taxare inversa ", având în vedere faptul c� prevederile acestui articol se 
aplic� doar de la 01.01.2005 în conformitate cu OG 83/2004, a�a cum a fost 
aprobat� prin Legea nr. 494 / 2004. 
                    În consecin��, prin înc�lcare prevederilor legale precizate mai 
sus, a fost stabilit� obliga�ie fiscal� suplimentar� privind taxa pe valoare 
ad�ugat�, în sum� de ... lei (… lei + ... lei +... lei + ... lei), aferent� facturilor 
emise cu întârziere �i cu men�iunea taxare invers�.  
                   Pentru TVA stabilit� suplimentar în sum� de ... lei, în timpul 
inspec�iei fiscale au fost calculate ascesorii, în conformitate cu prevederile 
art. 115, 116 �i 121 din O.G. 92 / 2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat� �i art.119 �i 120 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal� republicat�, modificat prin OG 47/ 2007, major�ri de întârziere în 
sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere în sum� de … lei. 
 
 
                     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 SA, cu sediul în Deva, str. Sântuhalm, nr. 3, jud. 
Hunedoara, înmatriculat� la ORC Hunedoara sub nr. J.../.../..., CIF RO ..., 
reprezentat� prin dl. ing. D. S., în calitate de administrator unic. 
 
                      III. 1 Referitor la suma de ... lei reprezentând: 

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

 
                        În fapt, conform proiectului de divizare nr. .../2004, SC X SA a 
luat fiin�� prin divizarea SC Y SA Deva, în acest sens fiind încheiat protocolul 
de predare – primire a activului �i pasivului bilan�ier nr. .../2004, în baza 
hot�rârii AGA nr. ... / 2004. 
                     Astfel, în urma diviz�rii au rezultat dou� societ��ii : 
SC Y SA Deva  
SC X SA Deva   
                    Organele de control au men�ionat c� la nivelul anului 2004 
societatea X SA a înregistrat pierdere contabila potrivit balan�ei de verificare 
la data de …2004, în sum� de ... lei, din care suma de ... lei este pierdere 
preluat� la divizare, pierdere care nu poate fi recuperat� de c�tre societate, 
invocându-se prevederile art. 26, alin.(2) din Legea nr. 571 / 2003, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
                     În drept, potrivit prevederilor art. 26, alin.(2) din Legea nr. 571 / 
2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
„ART. 26 Pierderi fiscale 
    (2) Pierderea fiscal� înregistrat� de contribuabilii care î�i înceteaz� 
existen�a prin divizare sau fuziune nu se recupereaz� de c�tre 
contribuabilii nou-înfiin�a�i sau de c�tre cei care preiau patrimoniul 
societ��ii absorbite, dup� caz.”, 
 
acest articol se refer� la pierdere fiscal� înregistrat� de contribuabilii care 
î�i înceteaz� existen�a prin divizare, care nu poate fi recuperat� de c�tre 
societatea nou-înfiin�at�, or în cazul în spe�� societatea care s-a divizat, 
respectiv SC Y SA Deva nu �i-a încetat activitatea.  
                       Mai mult, conform proiectului de divizare nr. .../2004 – Bilan� la 
....2003, SC X SA a preluat o pierdere (sold debitor al contului 117 - 
rezultatului reportat, în sum� de ...mii lei (rol), ea reg�sindu-se în balan�a de 
verificare la luna ... 2004 (luna în care societatea Oficiul Registrului 
Comer�ului). 
                       Organele de inspec�ie fiscal�, în sus�inerea nedeductibilit��ii 
pierderii preluate la divizare, iau în calcul o alt� sum� decât cea eviden�iat� în 
contabilitate ca pierdere preluat�, respectiv suma de ... lei (ron), fa�� de  ... lei 
ron (...mii lei rol), rezultând o diferen�� de ... lei (ron) . 
                      De asemenea petenta sus�ine c� pierderea contabil� preluat� 
la divizare s-a recuperat prin diminuarea capitalului social, conform 
Certificatului de Înregistrare Men�iuni din data de ...2006 emis de Oficiul 
Registrului Comer�ului Hunedoara în baza Încheierii nr. ... / 2006 dat� de 
judec�torul delegat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul 
Hunedoara. 
                     Având în vedere cele ar�tate mai sus, prin raportul de inspec�ie 
fiscal� nu se face o analiz� a prelu�rii la divizare a activului �i pasivului 
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bilan�ier, astfel încât s� rezulte dac� acesta reflect� înregistrarea 
cronologic� �i sistematic� a unor opera�iuni patrimoniale ale agentului 
economic �i s� corespund� func�iunii stabilite în planul de conturi, 
consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii .  
 
                     Cu privire la vânzarea întregului drept de proprietate asupra 
imobilului situat în comuna Dobra, în baza contractului de vânzare - 
cump�rare nr. .../2004, încheiat �i autentificat la biroul notarului public �. O. 
L., SC X SA, vinde c�tre SC Z SRL Dobra, întregul drept de proprietate 
asupra imobilului situat în comuna Dobra, str. …, nr. ….  
                     Pre�ul acestei vânz�ri stabilit �i declarat de c�tre p�r�ile 
contractante este de: “ ... lei rol, inclusiv TVA, valoarea f�r� TVA este de ... lei 
sum� care se va achita dup� cum urmeaz�: suma de ... lei s-a achitat azi 
data autentific�rii contractului, iar diferen�a de ... lei urmând a se achita pân� 
la data de … 2004. Nu se  solicitat� inscrip�ia ipotecar� �i nici privilegiul 
vânz�torului pentrul restul de plat� neachitat.” 
                     În baza contractului de vânzare-cump�rare, se emite de c�tre 
societarea vânz�toare SC X SA c�tre societatea cump�ratoare SC Z SRL 
facturile fiscale prezentate analtic mai jos, astfel: 
-factura nr. .../2004 în valoare de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
rol, 
-factura nr. .../2004 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol, 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „ taxare invers� ", 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „taxare invers�", 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�", 
-factura nr. .../2006 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�". 
 
                   Potrivit contractului de vânzare – cump�rare se men�ioneaz� : 
“ începând de ast�zi, data autentific�rii contractului, soc.com 
cump�r�toare va intra în posesia de fapt �i de drept a imobilului” 
                   Astfel, societatea cump�r�toare intr� în posesia de fapt �i de 
drept a imobilului, f�r� a fi solicitat� inscrip�ia ipotecar� �i nici privilegiul 
vânz�torului pentrul restul de plat� neachitat. 
 
                      În drept, sec�iunea 2, pct. 2.5 din ORDINUL MINISTERULUI  
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea 
Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene*), 
prevede:  
„ SEC�IUNEA 2 PRINCIPII CONTABILE 
    2.5. - Principiul independen�ei exerci�iului. Se vor lua în considerare 
toate veniturile �i cheltuielile corespunz�toare exerci�iului financiar 
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pentru care se face raportarea, f�r� a se �ine seama de data încas�rii 
sumelor sau a efectu�rii pl��ilor.” 
 
                     În conformitate cu prevederile art. 16 - 17 �i art. 19 alin.(1) din 
LEGE   Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, se arat�: 
 „  ART. 16 Anul fiscal 
    (1) Anul fiscal este anul calendaristic. 
    (2) Când un contribuabil se înfiin�eaz� sau înceteaz� s� mai existe în 
cursul unui an fiscal, perioada impozabil� este perioada din anul 
calendaristic pentru care contribuabilul a existat. 
    ART. 17 Cotele de impozitare 
    (1) Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil 
este de 25%, cu excep�iile prev�zute la alin. (2), la art. 33 �i 38. 
    ART. 19 Reguli generale 
    (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri, dintr-un an fiscal, 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.” 
 
„ 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. 
Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, nu au dreptul s� emit� facturi fiscale �i nici s� 
înscrie taxa pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri �i/sau 
prest�rile de servicii efectuate c�tre alt� persoan�, în documentele 
emise. Prin norme se stabilesc situa�iile în care factura fiscal� poate fi 
emis� �i de alt� persoan� decât cea care efectueaz� livrarea de bunuri. 
    (2) Pentru livr�ri de bunuri factura fiscal� se emite la data livr�rii de 
bunuri, iar pentru prest�ri de servicii cel mai târziu pân� la data de 15 a 
lunii urm�toare celei în care prestarea a fost efectuat�.” 
 
                     Potrivit pct. 59 alin. (3)  HOT�RÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI 
Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
„59. (3) În cazul livr�rii de bunuri imobile, data livr�rii, respectiv data la 
care se emite factura fiscal�, este considerat� data la care toate 
formalit��ile impuse de lege sunt îndeplinite pentru a se face transferul 
dreptului de proprietate de la vânz�tor la cump�r�tor. Orice facturare 
efectuat� înainte de îndeplinirea formalit��ilor impuse de lege pentru a 
se face transferul dreptului de proprietate de la vânz�tor la cump�r�tor 
se consider� facturare de avansuri, urmând a se regulariza prin 
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stornarea facturilor de avans la data emiterii facturii fiscale pentru 
contravaloarea integral� a livr�rii de bunuri imobile.” 
 
                      Fa�� de cele precizate mai sus rezult� cu certitudine �i far� 
echivoc, din actul notarial, data transferului dreptului de proprietate �i implicit 
data scaden�ei realiz�rii venitului din transferul dreptului de proprietate a 
imobilului în cauz�. Organele de control, în mod legal, au stabilit c� agentul 
economic verificat avea obliga�ia s� factureze întreaga contravaloarea a 
imobilului vândut la data vânz�rii �i s� înregistreze în eviden�a contabil� în 
totalitate veniturile rezultate din vânzare. 
                      În ceea ce prive�te prezentarea de eventualele „în�elegeri" 
încheiate între p�r�i, acestea nu pot fi luate în considerare, deoarece acestea 
nu sunt autentificate, sunt încheiate ulterior contractului de vânzare 
cump�rare, se refer� la încasarea venitului din transmiterea dreptului de 
proprietate �i nu pot modifica clauzele certe stipulate în contractul de 
vânzare-cump�rare, referitoare la transmiterea dreptului de proprietate. 
 
                       Referitor la cheltuielile cu transportul personalului la �i de 
la locul de munc�, organele de control, cu ocazia verific�rii, au constatat c� 
pe perioada verificat� societatea a decontat salaria�ilor transportul 
personalului la sau de la locul de munca, f�r� a avea la baza documente 
justificative (abonamente, bilete de c�l�torie pe mijloace de transport în 
comun, bonuri de carburant auto, etc) prin care s� se fac� dovada destina�iei 
sumelor de bani acordate salaria�ilor, aceste sume de bani fiind acordate pe 
baza de borderou de pl��i. 
                      Societatea a decontat salaria�ilor sume de bani, care au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� în contul 624 "cheltuieli cu transportul", 
considerate de organele de control nedeductibile la determinarea profitului 
impozabil potrivit art.21, alin. (4), lit. f) din Legea nr. 571 / 2003, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 
                      În fapt, în baza conven�iei încheiate între patronat �i 
reprezentantul salaria�ilor societ��ii, a contractului colectiv de munc� nr. ... / 
2005 �i a Legii nr. 31 / 1990, prin decizia nr. .../2004, se decide : 
 
“Art.1 Salaria�ii Unit��ii vor beneficia de urm�toarele drepturi : 

A. Decontarea cheltuielilor de transport la �i de la locul de munc� pe 
cheltuiala Societ��ii . 

B. Suma acordat� pentru transportul la �i de la locul de munc� este de … 
lei (rol) �i se deconteaz� f�r� documente justificative în baza deciziei 
dat� de directorul general al Societ��ii.”, 

 
                      Aceast� sum� de ... lei (ron) a fost majorat� �i men�inut� la ...lei 
prin deciziile nr. ... / 2004, nr. ... / 2005 �i nr. ... / 2006.    
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                     Ulterior, prin actul adi�ional la contractul colectiv de 
munc� nr. .../ .../ .2007 �i conform Legii nr. 31 / 1990, se prevede: 
„...completarea cap. VI „ M�suri de protec�ie social� a salaria�ilor” , cu 
urm�torul con�inut : 
Dup� articolul 42 se introduce art. 42 / 1. 
Salaria�ii Unit��ii vor beneficia de urm�toarele drepturi : 

A. Decontarea cheltuielilor de transport la �i de la locul de munc� pe 
cheltuiala Societ��ii . 

B. Suma acordat� pentru transportul la �i de la locul de munc� se 
stabile�te de directorul general �i se deconteaz� f�r� documente 
justificative în baza deciziei dat� de directorul general al Societ��ii.”, 

 
iar în baza actului adi�ional la contractul colectiv de munc� nr. ... / .. / .2007 �i 
a legii nr. 31 / 1990, prin decizia nr. …/ .2007, se decide: 
“Art.1 Salaria�ii Unit��ii vor beneficia de urm�toarele drepturi : 

A. Decontarea cheltuielilor de transport la �i de la locul de munc� pe 
cheltuiala Societ��ii . 

B. Suma acordat� pentru transportul la �i de la locul de munc� este de … 
lei (rol) �i se deconteaz� f�r� documente justificative în baza deciziei 
dat� de directorul general al Societ��ii.”, 

 
                   Aceast� sum� de ... lei a fost majorat� la ... lei prin decizia nr. ... / 
.2007 �i la ... lei prin decizia nr. ... / .2007. 
                    
                    Atât în cadrul raportului de inspec�ie fiscal�, cât �i în referatul cu 
propunerile de solu�ionare a contesta�iei, nu se face o analiz� a conven�iei 
încheiate între patronat �i reprezentantul salaria�ilor societ��ii, a contractului 
colectiv de munc� / 2004, a deciziilor emise de directorul general al societ��ii 
în baza acestei conven�ii, în vederea stabilirii caracterului acestor sume 
acordate salaria�iilor, respectiv dac� intr� în categoria cheltuielilor sociale, 
a�a cum sunt ele încadrate de actul adi�ional la contractul colectiv de munc� 
nr. .../ ... / ...2007, cap. VI - M�suri de protec�ie social� a salaria�iilor. 
                    Cheltuielile cu transportul la �i de la locul de munc� al 
salaria�ilor sunt expres prev�zute la art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571 / 
2003 privind Codul fiscal, aplicabil� la nivelul anului 2004, deci în categoria 
cheltuielilor sociale cu deductibilitate fiscal� limitat� de pân� la 2% din fondul 
de salarii realizat.  
 
                     În drept, în spe�� sunt incidente prevederile LEGII Nr. 571 din 
22  decembrie 2003 privind Codul fiscal, care la art.21 alin.(3), lit.c) 
precizeaz� c�: 
„(3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pân� la 2%, aplicat� asupra 
fondului de salarii realizat. Intr� sub inciden�a acestei limite cu prioritate 
ajutoarele pentru na�tere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele 
pentru boli grave sau incurabile �i protezele, precum �i cheltuielile 
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pentru func�ionarea corespunz�toare a unor activit��i 
sau unit��i aflate în administrarea contribuabililor: gr�dini�e, cre�e, 
servicii de s�n�tate acordate în cazul bolilor profesionale �i ale 
accidentelor de munc� pân� la internarea într-o unitate sanitar�, muzee, 
biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, c�mine de nefamili�ti, precum 
�i pentru �colile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite pot fi 
deduse �i cheltuielile reprezentând: transportul la �i de la locul de 
munc� al salaria�ilor, cadouri în bani sau în natur� oferite copiilor minori 
ai salaria�ilor, cadouri în bani sau în natur� acordate salariatelor, costul 
presta�iilor pentru tratament �i odihn� pentru salaria�ii proprii �i pentru 
membrii de familie ai acestora, inclusiv transportul, ajutoare pentru 
salaria�ii care au suferit pierderi în gospod�rie �i contribu�ia la fondurile 
de interven�ie ale asocia�iei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor 
din �coli �i centre de plasament;” 
 
                      Astfel, invocarea de c�tre organele de control a faptului c� nu 
au fost prezentate în sus�inere documente justificative care s� „fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii " a�a cum prevede art. 21 alin.(4) lit. f) din LEGEA Nr. 
571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, nu poate fi aplicat�, în spe��, 
întrucât petenta a prezentat deciziile nr. .../2004, nr. .../ .2004, nr. ... / 2005, 
nr. ... / .2006, nr. ... / .2007, nr. ... / .2007 �i nr. ... / .2007, în care se 
men�ioneaz�: “ Suma acordat� pentru transportul la �i de la locul de munc� 
se stabile�te de directorul general �i se deconteaz� f�r� documente 
justificative în baza deciziei dat� de directorul general al Societ��ii ” . 
                        
                       Pe cale de consecin�� �i având în vedere cele re�inute la acest 
capitol, privind neacordarea deductibilit��ii pierderii preluate urmare diviz�rii �i 
considerarea ca nedeductibil� a unor categorii de cheltuieli, organul de 
solu�ionare nu este în m�sur� s� emit� o solu�ie concludent� �i real�, în 
conformitate cu art. 216 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 
din 24 decembrie 2003, republicat�, unde se precizeaz�: 
„ART. 216 Solu�ii asupra contesta�iei 
    (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.”, 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. .../2007, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, va fi 
desfiin�at� par�ial pentru  suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
 
 
            III. 2 .  Referitor la suma de ...lei reprezentând : 
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- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-   ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
 
                     În baza contractului de vânzare - cump�rare nr. .../2004, 
încheiat �i autentificat la biroul notarului public �tef Ovidiu loan, SC X SA cu 
sediul în municipiul Deva, strada ..., nr. ... CUI ... reprezentat� de c�tre dl. �. 
D., vinde SC Z SRL cu sediul social în comuna Dobra, str. ..., nr. ..., jud. 
Hunedoara CUI ... reprezentat� de c�tre dl. C. R., întregul drept de 
proprietate asupra imobilului situat în comuna Dobra, str. …, nr. …...  
                     Pre�ul acestei vânz�ri stabilit �i declarat de c�tre p�r�ile 
contractante este de: “ ... lei rol, inclusiv TVA, valoarea f�r� TVA este de ... lei 
sum� care se va achita dup� cum urmeaz�: suma de ... lei s-a achitat azi 
data autentific�rii contractului, iar diferen�a de ... lei urmând a se achita pân� 
la data de … 2004. Nu se  solicitat� inscrip�ia ipotecar� �i nici privilegiul 
vânz�torului pentrul restul de plat� neachitat.” 
                     În baza contractului de vânzare-cump�rare, se emite de c�tre 
societarea vânz�toare SC X SA c�tre societatea cump�ratoare SC Z SRL 
facturile fiscale prezentate analtic mai jos, astfel: 
-factura nr. .../2004 în valoare de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
rol, 
-factura nr. .../2004 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol, 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „ taxare invers� ", 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei rol cu TVA aferent� în sum� de ... lei rol 
având men�iunea „taxare invers�", 
-factura nr. .../2005 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�", 
-factura nr. .../2006 în sum� de ... lei ron cu TVA aferent� în sum� de ... lei 
ron având men�iunea „taxare invers�". 
                   În contractul de vânzare – cump�rare se men�ioneaz� : 
“ începând de ast�zi, data autentific�rii contractului, soc.com 
cump�r�toare va intra în posesia de fapt �i de drept a imobilului”, 
societatea cump�r�toare intrând în posesia de fapt �i de drept a imobilului, 
f�r� a fi solicitat� inscrip�ia ipotecar� �i nici privilegiul vânz�torului pentrul 
restul de plat� neachitat. 
 
                      În drept, sec�iunea 2, pct. 2.5 din ORDINUL MINISTERULUI  
FINAN�ELOR PUBLICE Nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea 
Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene*), 
prevede:  
 
„ SEC�IUNEA 2 PRINCIPII CONTABILE 
    2.5. - Principiul independen�ei exerci�iului. Se vor lua în considerare 
toate veniturile �i cheltuielile corespunz�toare exerci�iului financiar 
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pentru care se face raportarea, f�r� a se �ine seama de data încas�rii 
sumelor sau a efectu�rii pl��ilor.” 
 
                     În conformitate cu prevederile art. 134 alin.(3), art. 146 alin.(1), 
art. 155 alin.(2) din LEGE   Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, se arat�: 
  
„CAP. 6 Faptul generator �i exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� 
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. 
    (2) Taxa pe valoarea ad�ugat� devine exigibil� atunci când autoritatea 
fiscal� devine îndrept��it�, în baza legii, la un moment dat, s� solicite 
taxa pe valoarea ad�ugat� de la pl�titorii taxei, chiar dac� plata acesteia 
este stabilit� prin lege la o alt� dat�. 
    (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. 146 Perioada fiscal� 
    (1) Perioada fiscal� pentru taxa pe valoarea ad�ugat� este luna 
calendaristic�. 
 
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. 
Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, nu au dreptul s� emit� facturi fiscale �i nici s� 
înscrie taxa pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri �i/sau 
prest�rile de servicii efectuate c�tre alt� persoan�, în documentele 
emise. Prin norme se stabilesc situa�iile în care factura fiscal� poate fi 
emis� �i de alt� persoan� decât cea care efectueaz� livrarea de bunuri. 
    (2) Pentru livr�ri de bunuri factura fiscal� se emite la data livr�rii de 
bunuri, iar pentru prest�ri de servicii cel mai târziu pân� la data de 15 a 
lunii urm�toare celei în care prestarea a fost efectuat�.” 
 
                     Potrivit pct. 59 alin. (3)  HOT�RÂRE GUVERNUL ROMÂNIEI 
Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 
„59. (3) În cazul livr�rii de bunuri imobile, data livr�rii, respectiv data la 
care se emite factura fiscal�, este considerat� data la care toate 
formalit��ile impuse de lege sunt îndeplinite pentru a se face transferul 
dreptului de proprietate de la vânz�tor la cump�r�tor. Orice facturare 
efectuat� înainte de îndeplinirea formalit��ilor impuse de lege pentru a 
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se face transferul dreptului de proprietate de la vânz�tor la 
cump�r�tor se consider� facturare de avansuri, urmând a se regulariza 
prin stornarea facturilor de avans la data emiterii facturii fiscale pentru 
contravaloarea integral� a livr�rii de bunuri imobile.” 
 
                     Fa�� de cele precizate mai sus rezult� cu certitudine �i far� 
echivoc, din actul notarial, c� data de ...2004 este data transferului dreptului 
de proprietate �i implicit data scaden�ei realiz�rii venitului din transferul 
dreptului de proprietate a imobilului în cauz�, astfel c� organele de control în 
mod legal au stabilit c� agentul economic verificat avea obliga�ia s� factureze 
întreaga contravaloarea a imobilului vândut la data vânz�rii. 
 
                    Totodat�, organele de control au constatat c� la data de ...2004 
societatea nu putea aplica „M�suri simplificate" a�a cum prevede art. 160^ 
alin. (1) din Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificat� �i completat� 
prin ORDONAN�A GUVERNUL ROMÂNIEI Nr. 83 din 19 august 2004, care 
la pct. 82 se arat�: 
 
„82. Dup� articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 160^1, cu 
urm�torul cuprins: 
    "ART. 160^1 
    M�suri de simplificare 
    (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin. (2) au obliga�ia 
s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de prezentul articol. 
Condi�ia obligatorie pentru aplicarea m�surilor de simplificare este ca 
atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i ca pl�titori de tax� 
pe valoarea ad�ugat�.” 
  
�i în consecin�� nu putea men�iona pe facturile emise men�iunea „Taxare 
invers�", având în vedere faptul c� prevederile acestui articol se aplic� doar 
de la 01.01.2005 în conformitate cu art. 4 din ORDONAN�A GUVERNUL 
ROMÂNIEI Nr. 83 din 19 august 2004, care arat� : 
 
  „  ART. 4 
    Prezenta ordonan�� intr� în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.” 
 
                      În ceea ce prive�te prezentarea de eventualele „în�elegeri" 
încheiate între p�r�i, acestea nu pot fi luate în considerare deoarece acestea 
nu sunt autentificate, sunt încheiate ulterior contractului de vânzare 
cump�rare, se refer� la încasarea venitului din transmiterea dreptului de 
proprietate �i nu pot modifica clauzele certe stipulate în contractul de 
vânzare-cump�rare, referitoare la transmiterea dreptului de proprietate. 
 
                    În consecin��, organele de control în mod legal, au stabilit o  
obliga�ie fiscal� suplimentar� privind taxa pe valoare ad�ugat�, în sum� de ... 
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lei (... lei + ... lei +... lei + ... lei), aferent� facturilor emise cu întârziere 
�i cu men�iunea taxare invers�.  
                   Pentru TVA-ul stabilit suplimentar în sum� de ... lei, în timpul 
inspec�iei fiscale au fost calculate ascesorii, în conformitate cu prevederile 
art. 115, 116 �i 121 din O.G. 92 / 2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat� �i art.119 �i 120 din O.G. 92 / 2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal� republicat�, modificat prin OG 47/ 2007, major�ri de întârziere în 
sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 386 lei. 
 
 
                           Fa�� de cele prezentate mai sus, pentru suma de ...lei 
reprezentând : 

- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

contesta�ia va fi respins�. 
 
 
 
 
 
      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 contesta�iei formulat� de SC X SA din 
DEVA pentru suma de ...lei reprezentând : 

- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
- ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
 
                  Art.2 - Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr. .../2007 
emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. .../2007 
întocmit de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP a jude�ului 
Hunedoara – Administra�ia Finan�elor Publice Deva, pentru cap�tul de 
cerere referitor la  suma de ... lei reprezentând: 

            - ... lei impozit pe profit; 
- .. lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 

urmând s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare, va viza strict 
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aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis 
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 
 
                 Art.3 – Prezenta  decizie pentru art. 1 poate fi  atacat� la  
Tribunalul Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, 
conform   prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 
 


