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DECIZIA NR 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC M SRL 

înregistrat� la  Direc�ia General�  a Finan�elor Publice  
 
 

  
 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile suplimentare stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr., în sum� total� de  
lei, din care:  lei taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare,  lei  taxa pe valoare 
ad�ugat� stabilit� suplimentar �i r�mas� de plat�, precum �i  lei major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoare ad�ugat� suplimentare de plat�. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.209 (1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice, este legal învestit s� solu�ioneze contesta�ia formulat�. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC M SRL nu este de acord cu rezultatul actului de 
control �i a deciziei, solicitând anularea acestora, invocând urm�toarele: 
 Taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� în luna iulie 2007 a fost influen�at� de 
înregistrarea eronat� atât în eviden�a contabil� cât �i în Jurnalul de cump�r�ri a taxei pe 
valoare ad�ugat� aferent� facturi fiscale nr. emis� de SC  SRL din . Taxa pe valoare 
ad�ugat� deductibil� aferent� acestei facturi este în sum� de  lei, iar în Jurnalul de 
cump�r�ri �i în eviden�a contabil� a fost trecut� suma de  lei, rezultând o diferen�� de 
taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� în sum� de lei, contestatoarea sus�inând, c� 
aceasta este diferen�a �i nu cea trecut� în Raportul de inspec�ie fiscal� în sum� de  lei. 
 Contestatoarea arat� c�, organele de inspec�ie fiscale au calculat major�ri de 
întârziere în sum� total� de lei pentru diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat�, astfel 
pentru suma de lei au calculat major�ri de întârziere pân� la data depunerii Decontului 
de TVA cu op�iune de rambursare, respectiv 25 martie 2008, iar pentru suma de  lei 
pân� la data de 30 aprilie 2008. 
 De asemenea,  precizeaz� c�, soldul sumei negative de taxa pe valoare ad�ugat� 
înregistrat� la 28 februarie 2008 în valoare de  lei, provine din achizi�ii de marf� �i 
materiale aferente perioadei 01.10.2006 – 29.02.2008. 
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 Contestatoarea sus�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au f�cut abstrac�ie de 
Ordinul nr.306/2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate 
cu directivele europene, care în Cap.III Planul de conturi general �i în Cap.V Norme 
metodologice de utilizare a conturilor contabile, face preciz�rile necesare eviden�ei 
decont�rilor cu bugetul statului privind taxa pe valoare ad�ugat�, �i nu au respectat 
prevederile cap. III Major�ri de întârziere, art.119 �i art.120 din  O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Astfel, contestatoarea sus�ine c�, se impunea „calcularea major�rilor de întârziere 
pentru neplata la termen a TVA – ului aferent soldurilor finale ale lunilor decembrie 2007, 
ianuarie �i februarie 2008 ”, ar�tând prin calculele efectuate în contesta�ie c�, �i în 
situa�ia înl�tur�rii erorii în ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� în luna 
iulie 2007, în sum� de lei, societatea ar fi înregistrat o tax� pe valoare ad�ugat� de 
rambursat atât pentru luna iulie, cât �i pentru lunile august, septembrie, octombrie, 
noiembrie 2007, rezultând major�ri de întârziere în sum� de lei. 
 
Argumenta�ia juridic� a contestatoarei este:  
 - art.119, art.120 din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în 31 iulie 2007. 
 -  Ordinul nr.306/2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, 
armonizate cu directivele europene. 
 
 II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activitat��ii de 
Inspec�ie Fiscal�, D. G.F.P. , au stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale 
reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� în sum� total� de  lei din care:  lei taxa pe 
valoare ad�ugat� respins� la rambursare,  lei taxa pe valoare ad�ugat� 
suplimentar �i r�mas� de plat�, precum �i  lei accesorii aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� suplimentar� de plat�. 
 
 Verificarea s-a efectuat în baza adresei nr. emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr., prin care se înainteaz� 
Decontul de TVA cu op�iunea de rambursare a soldului sumei negative de TVA, aferent 
lunii februarie 2008, înregistrat sub nr., în sum� de  lei. 
Perioada verificat� este 01.10.2006 – 29.02.2008. 
 
 În perioda verificat� s-a constatat c� taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� provine 
în principal din achizi�ii de marf�, bunuri �i servicii necesare desf��ur�rii activit��ii. 
 Organele de inspec�ie fiscal�, în urma verific�rii au constatat c�, în luna iule 2007 
SC M SRL achizi�ioneaz� m�rfuri de la SC SRL din cu factura fiscal� nr. în sum� total� 
de  lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de lei. Contestatoarea înregistreaz� 
eronat în eviden�a contabil� �i în jurnalul de cump�r�ri  valoarea acestei facturi fiscale, 
respectiv suma de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de lei. 
 Urmare celor de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, pentru 
diferen�a în sum� de  lei  rezultat� ca  urmare a înregistr�rii eronate a facturii sus 
men�ionate, contestatoarea nu poate deduce taxa pe valoare ad�ugat� aferent�, 
neprezentând documente justificative conform art.146, alin.(1), lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Pentru diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat�, în sum� de  lei, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere, conform art.116 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
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�i art. III din Legea nr.210/2005 privind aprobarea O.G. nr. 20/2005 pentru modificarea �i 
completarea O. G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, în sum� total� de   lei, 
astfel: 
  - pentru suma de  lei major�ri de întârziere, în sum� de lei, calculate pân� la data 
depunerii Decontului de TVA cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative a TVA, 
respectiv 25.03.2008. 
 - pentru suma de lei major�ri de întârziere, în sum� de  lei, calculate pân� la data 
de 30.04.2008.  

La punctul 2.2.1 „Solu�ionarea decontului de taxa pe valoare ad�ugat� cu sume 
negative cu op�iune de rambursare” din Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr., organele de inspec�ie fiscal� au eviden�iat 
taxa pe valoare de ad�ugat� solicitat� la rambursare în sum� de lei, taxa pe valoare de 
ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� de  lei, taxa pe valoare de ad�ugat� respins� la 
rambursare în sum� de  lei, taxa pe valoare de ad�ugat� suplimentar� �i r�mas� de 
plat� în sum� de  lei �i accesoriile aferente de plat� în sum� de lei. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de control, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de inspec�ie 
fiscal�, se re�in urm�toarele: 
 
 1. Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, contestatoarea avea drept de 
deducere a diferen�ei de tax� pe valoarea adaugat� rezultat� ca  urmare a 
înregistr�rii eronate în eviden�a contabil� �i în Jurnalul de cump�r�ri  a unei 
facturi de aprovizionare. 
  

În fapt, SC M SRL a solicitat la rambursare taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de  
lei prin Decontul de TVA cu op�iunea de rambursare a soldului sumei negative de TVA, 
aferent lunii februarie 2008, înregistrat sub nr.. 

Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr., la punctul 2.2.1 „Solu�ion�rii decontului de taxa pe valoare ad�ugat� 
cu sume negative cu op�iune de rambursare”, organele de inspec�ie fiscal� eviden�iaz� 
taxa pe valoare de ad�ugat� solicitat� la rambursare în sum� de  lei, taxa pe valoare de 
ad�ugat� suplimentar de plat� în sum� de  lei, taxa pe valoare de ad�ugat� respins� la 
rambursare în sum� de  lei, taxa pe valoare de ad�ugat� suplimentar� �i r�mas� de 
plat� în sum� de lei �i accesoriile aferente de plat� în sum� de  lei. 

 
Perioada verificat� este 01.10.2006 – 29.02.2008. 

 
 În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, societatea în luna 
iulie 2007, achizi�ioneaz� m�rfuri de la SC  SRL din  cu factura fiscal� nr. în sum� total� 
de  lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� în sum� de  lei. Contestatoarea 
înregistreaz� eronat în eviden�a contabil� �i în jurnalul de cump�r�ri valoarea acestei 
facturi fiscale, respectiv suma de lei din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei. 
 Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, pentru diferen�a în sum� de  
rezultat� ca urmare a înregistr�rii eronate a facturii sus men�ionate, contestatoarea nu 
poate deduce taxa pe valoare ad�ugat� aferent�,  neprezentând documente justificative, 
conform art.146, alin.(1), lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
ART. 145 
  ”(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilitatii taxei. 
   (2) Orice persoana impozabil� are dreptul sa deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile; 
    […] .’’ 
 
ART.146 
„(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
 a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� 
s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, 
s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art.155 alin (5);” 
 
ART.155 
 ”(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific� factura în mod 
unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, dup� caz, 
ale persoanei impozabile care emite factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România 
�i �i-a desemnat un reprezentant fiscal, dac� acesta din urma este persoana obligat� la 
plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de înregistrare în scopuri de 
TVA, în cazul în care cump�r�torul este înregistrat, conform art. 153, precum �i adresa 
exact� a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul livr�rilor intracomunitare de 
bunuri prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 
    g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut la art. 153, ale 
reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� parte contractant� nu este stabilit� în 
România �i �i-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul în care 
reprezentantul fiscal este persoana obligat� la plata taxei; 
    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru 
serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 �i lit. i); 
    i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identifica cump�r�torul în cel�lalt 
stat membru, în cazul opera�iunii prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. a); 
    j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în alt stat 
membru �i sub care a efectuat achizi�ia intracomunitara în România, precum �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, prev�zut la art. 153 sau 153^1, al cump�r�torului, în 
cazul aplic�rii art. 126 alin. (4) lit. b); 
 k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum �i 
particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi; 
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    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas�rii unui avans, 
cu excep�ia cazului în care factura este emis� înainte de data livr�rii/prest�rii sau 
încas�rii avansului; 
    m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau 
opera�iune netaxabila, pre�ul unitar, exclusiv taxa, precum �i rabaturile, remizele, 
risturnele �i alte reduceri de pre�; 
    n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a sumei totale a taxei 
colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor men�iuni: 
    1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune referitoare la prevederile 
aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori men�iunile «scutit cu drept de 
deducere», «scutit f�r� drept de deducere», «neimpozabila în România» sau, dup� caz, 
«neinclus în baza de impozitare»; 
    2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile art. 150 alin. (1) lit. b)-
d) �i g) sau ale art. 160, o men�iune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-
a ori men�iunea «taxare inversa»; 
    o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai 
multe facturi sau documente pentru aceea�i opera�iune; 
    p) orice alta men�iune cerut� de acest titlu. “ 
  
 Din dispozi�iile legale de mai sus, se re�ine c� taxa pe valoare ad�ugat� este 
deductibil� doar dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor taxabile ale persoanei impozabile, �i aceasta se justific� cu factur� fiscal� 
întocmit� conform prevederilor legale. 

 
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se re�ine c� societatea a 

înregistrat eronat în eviden�a contabil� �i în Jurnalul de cump�r�ri, factura fiscal� nr. 
emisa de c�tre SC SRL în sum� total� de  lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în 
sum� de  lei, de�i valoarea corect� a facturii fiscale este în sum� de  lei, din care taxa pe 
valoare ad�ugat� în sum� de  lei. Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
diferen�a în sum� de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat�, rezultat� ca  urmare a 
înregistr�rii eronate a facturii sus men�ionate. 
  
 De altfel, contestatoarea recunoa�te c� taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� în 
luna iulie 2007, a fost influen�at� de înregistrarea eronat�, atât în eviden�a contabil� cât 
�i în Jurnalul de cump�r�ri, a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� facturi fiscale nr., 
emis� de SC  SRL din , rezultând o diferen�� de taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� în 
sum� de lei, nefiind de acord cu cea trecut� în Raportul de inspec�ie fiscal� în sum� de  
lei.  

Referitor la suma de  lei reprezentând diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat�, 
înregistrat� gre�it de contestatoare, se re�ine faptul c� prin Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr., organele de inspec�ie fiscal� au calculat �i stabilit eronat aceast� diferen��, corect 
aceasta fiind în sum� de  lei, rezultând astfel o diferen�� de taxa pe valoare ad�ugat� 
stabilit� în plus în sarcina contestatoarei în sum� de lei.  

Suma de  lei se reg�se�te �i în Referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei, în care organele de inspec�ie fiscal� arat� c�: „La stabilirea �i calculul 
diferen�ei de TVA în sum� de lei (corect fiind lei) s-a strecurat o gre�eal� de calcul în 
raportul de inspec�ie fiscal�, care îndepline�te condi�ia de eroare material�, constând în 
inversarea cifrelor aferente TVA (lei, corect fiind  lei). 
 Acest fapt nu schimb� efectele fiscale, cu privire la plata diferen�ei de TVA pentru 
suma de  lei. Suma de  lei întreadev�r nu poate fi stabilit� în sarcina societ��ii”. 



 6 

 
Prin urmare, �inând cont de cele precizate �i având în vedere prevederile legale 

mai sus enun�ate, se re�ine faptul c�, înregistrarea eronat� în eviden�a contabil� �i în 
Jurnalul de cump�r�ri a taxei pe valoare ad�ugat� aferent� facturii fiscale nr., a condus 
la majorarea taxei pe valoare ad�ugat� deductibil�, asupra c�rea contestatoarea eronat 
�i-a exercitat dreptului de deducere, organele de inspec�ie fiscal� în mod legal, au 
constatat c�, societatea nu poate deduce diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� 
aferent�, înregistrat� eronat. De asemenea, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� 
au respins la rambursare suma solicitat�.  

 
În consecin��, având în vedere faptul c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 

gre�it diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� care a fost înregistrat� eronat� în eviden�a 
contabil� �i în Jurnalul de cump�r�ri, aferent� facturii fiscale nr., în sum� de  lei, corect 
aceasta fiind în sum� de  lei, urmeaz� a se respinge par�ial contesta�ia, ca 
neântemeiat�, pentru suma de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de plat�, din care suma de lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� 
respins� la rambursare �i suma de  lei reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar �i r�mas� de plat� în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr., �i a se admite par�ial contesta�ia pentru 
suma de  lei reprezentând  de taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar de plat� în Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr., 
stabilit� în plus în sarcina societ��ii. 

 
2. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice  prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate pronun�a asupra 
major�rilor de întârziere stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr., în condi�iile în care din 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. , nu reiese c�, la stabilirea acestora s-a analizat 
starea de fapt din punct de vedere al taxei pe valoare ad�ugat�, pentru perioada la 
care au fost  calculate.   

     
 În fapt, pentru diferen�a de taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei  rezultat� ca 

urmare a înregistr�rii eronate a facturii fiscale nr. emis�  de SC  SRL din , organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere, conform art.116 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
actualizat� pân� la data de 01.01.2007, în sum� total� de lei, astfel: 
  - pentru suma de lei major�ri de întârziere, în sum� de lei, calculate pân� la data 
depunerii Decontului de TVA cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative a TVA, 
respectiv 25.03.2008. 
 - pentru suma de lei major�ri de întârziere, în sum� de  lei, calculate pân� la data 
de 30.04.2008. 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
ART. 92 
    “Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
   (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalit��ii �i 
conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
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contribuabili, respect�rii prevederilor legislatiei fiscale �i contabile, stabilirea diferen�elor 
obliga�iilor de plat�, precum �i a accesoriilor aferente acestora. 
   (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
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; 
  (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prevazute la alin.(2) organul de inspec�ie 
fiscal� va proceda la: 
e) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii aferente acestora; ” 
 

Totodat�, sunt aplicabile prevederile art.147^3 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
    „(1) În situa�ia în care taxa aferent� achizi�iilor efectuate de o persoan� impozabil� 
înregistrat� în scopuri de TVA, conform art.153, care este deductibil� într-o perioada 
fiscal�, este mai mare decât taxa colectat� pentru opera�iuni taxabile, rezult� un 
excedent în perioada de raportare, denumit în continuare suma negativ� a taxei. 
    (2) Dup� determinarea taxei de plat� sau a sumei negative a taxei pentru opera�iunile 
din perioada fiscal� de raportare, persoanele impozabile trebuie s� efectueze 
regulariz�rile prev�zute în prezentul articol, prin decontul de taxa prev�zut la art. 156^2. 
    (3) Suma negativ� a taxei, cumulat�, se determin� prin ad�ugarea la suma negativ� a 
taxei, rezultat� în perioada fiscal� de raportare, a soldului sumei negative a taxei, 
reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dac� nu s-a solicitat a fi rambursat. 
    (4) Taxa de plata cumulat� se determin� în perioada fiscal� de raportare prin 
ad�ugarea la taxa de plat� din perioada fiscal� de raportare a sumelor neachitate la 
bugetul de stat, pân� la data depunerii decontului de taxa prev�zut la art. 156^2, din 
soldul taxei de plat� al perioadei fiscale anterioare. 
    (5) Prin decontul de taxa prev�zut la art. 156^2, persoanele impozabile trebuie s� 
determine diferen�ele dintre sumele prev�zute la alin. (2) �i (3), care reprezint� 
regulariz�rile de taxa �i stabilirea soldului taxei de plat� sau a soldului sumei negative a 
taxei. Dac� taxa de plat� cumulat� este mai mare decât suma negativ� a taxei 
cumulat�, rezult� un sold de taxa de plat� în perioada fiscal� de raportare. Dac� suma 
negativa a taxei cumulat� este mai mare decât taxa de plat� cumulat�, rezulta un sold al 
sumei negative a taxei în perioada fiscal� de raportare. „ 

 
Precum �i cu prevederile din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
ART. 115 
   ” Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalita�i de întarziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, 
se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalita�i de întarziere. ” 
 
ART. 116 
   „ Major�ri de întarziere 
    (1) Majorarile de întarziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întarziere, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scadent� �i pâna la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 
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    (1^1) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea 
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de întarziere se 
datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a 
stabilit diferen�a �i pâna la data stingerii acesteia inclusiv. 
        …. 
    (5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere �i poate 
fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
 
 Se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere, în 
sum� de lei, la o diferen�� de taxa pe valoare ad�ugat�  deductibil�  în sum� de lei, 
rezultat� ca urmare a înregistr�rii eronate în luna iulie 2007, a facturii fiscale nr. emis� 
de SC SRL, pentru care nu au acordat drept de deducere, astfel: 
 - pentru suma de lei major�ri de întârziere, în sum� de lei, calculate pân� la data 
depunerii Decontului de TVA cu op�iune de rambursare a soldului sumei negative a TVA, 
respectiv 25.03.2008. 
 - pentru suma de lei major�ri de întârziere, în sum� de lei, calculate pân� la data 
de 30.04.2008 (data efectuarii controlului). 
 
 Prin contesta�ia formulat� contestatoarea nu este de acord cu cuantumul 
major�rilor de întârziere calculate de organele de inspec�ie fiscal�, sus�inând c�, se 
impunea „calcularea major�rilor de întârziere pentru neplata la termen a TVA – ului 
aferent soldurilor finale ale lunilor decembrie 2007, ianuarie �i februarie 2008 ”, iar prin 
calculele efectuate în contesta�ie arat� c�, �i în situa�ia înl�tur�rii erorii în ceea ce 
prive�te taxa pe valoare ad�ugat� deductibil� în luna iulie 2007, în sum� de  lei, 
societatea ar fi înregistrat o tax� pe valoare ad�ugat� de rambursat atât pentru luna 
iulie, cât �i pentru lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie 2007, rezultând 
major�ri de întârziere în sum� de lei. 
  

Cu privire la sus�inerea contestatoarei, referitor la calculul major�rilor de 
întârziere, în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele de inspec�ie 
fiscal�, nu aduc nici o motivare. 

De asemenea, se re�ine �i faptul c�, din cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. , nu rezult� dac�, societatea, în perioada verificat� avea eviden�iat� �i declarat� taxa 
pe valoare ad�ugat� de rambursat, sau taxa pe valoare ad�ugat� de plat�, organele de 
inspec�ie fiscal�, nef�când nici o precizare.  
 
 De�i, contestatoarea a anexat la dosarul contesta�iei copii dup� deconturile de 
taxa pe valoare ad�ugat� aferente lunilor, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, 
noiembrie, decembrie 2007, ianuarie �i februarie 2008, organele de solu�ionare nu re�in 
aceste probe, întrucât nu se cunoa�te dac� opera�iunile din punct de vedere al taxei pe 
valoare ad�ugat� cuprinse în acestea, au fost înregistrate în eviden�a contabil�, a�a 
cum au fost prezentate. De asemenea, documentele prezentate nu sunt certificate 
„conform original” neavând num�r de înregistrare de la organul fiscal, care s� confirme 
c� au fost declarate �i depuse la acesta.   
 

Prin urmare, având în vedere c�, organele de inspec�ie fiscal� au întocmit Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. în 
baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr., iar organele de solu�ionare a 
contesta�iilor au re�inut c�, diferen�a de taxa  pe valoare ad�ugat� deductibil�  în sum� 
de  lei, ca urmare a înregistr�rii eronate în luna iulie 2007, a facturii fiscale nr.  este 
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eronat�, corect aceasta fiind în sum� de  lei, reiese c� major�rile de întârziere sunt 
eronat stabilite. 

Totodat�, se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit major�ri de 
întârziere aferente diferen�ei de tax� pe valoare ad�ugat�  deductibil�, ca urmare a 
înregistr�rii eronate în luna iulie 2007, a facturii fiscale nr., pentru care nu au admis 
deducerea, f�r� a avea în vedere �i a analiza  starea de fapt din punct de vedere al taxei 
pe valoare ad�ugat�, pentru perioada la care au fost  calculate.   

    
Pentru considerentele ar�tate, urmeaz� a se face aplicarea prevederilor art.216 

„Solu�ii asupra contesta�iei”, alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, conform c�ruia: 
“(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 “, astfel c�, se va desfiin�a par�ial Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
emis� de Serviciul de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�, pentru 
suma de  lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� 
suplimentar de plat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� de 
inspec�ie s� efectueze o nou� verificare, luând în considerare cele re�inute prin prezenta, 
pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, iar, în func�ie de cele constatate s� 
emit� o nou� decizie de impunere.      
  
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile 
pct.12.7 �i 12.8 din Ordinul nr. 519/ 2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 

 
“ 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contesta�iei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 
  12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 
 În ceea ce prive�te argumentul contestatoarei potrivit c�ruia organele de inspec�ie 
fiscal� nu au �inut cont de prevederile Ordinului nr.306/2002 pentru aprobarea 
Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene care în Cap.III 
Planul de conturi general �i în Cap.V Norme metodologice de utilizare a conturilor 
contabile, face preciz�rile necesare eviden�ei decont�rilor cu bugetul statului privind taxa 
pe valoare ad�ugat�, acesta nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
întrucat prevederile respectivului ordin a fost abrogat de art.10 din Ordinul nr. 
1.752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele 
europene. Mai mult decât atât, motivul invocat de contestatoare nu are leg�tur� cu 
argumentele prezentate de organele de inspec�ie fiscal�, aplicabile spe�ei, în Raportul 
de inspec�ie fiscal� nr.1398/30.04.2008. 
 
 În ceea ce prive�te afirma�ia contestatoare referitoare la faptul c�, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au respectat prevederile cap.II Major�ri de întârziere, art.119 �i 
art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, repubilcat�, în data de 
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31 iulie 2007, men�ion�m c�, întrucât factura fiscal� nr.362, înregistrat� eronat de 
societate, a fost emis� de SC GABBRO SRL în data de 17.07.2007, iar baza legal� 
adus� ca argument de contestatoare se refer� la O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, repubilcat�, în data de 31 iulie 2007, ordona�� care conform art.III 
intr� în vigoare la 30 zile de la data public�rii în Monitorul Oficial al României,  deci dup� 
data emiterii facturii fiscale mai sus men�ionat�. 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza  art.145, alin.(1), alin.(2),lit 
a), art.146, alin.(1), lit.a), art. 147^3, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin. (4), alin. (5) �i art.155, 
alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, art.92, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit e), art.115, alin.(1), art.116, alin. (1), 
alin.(5) �i art. 216, alin (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct.12.7 �i pct.8 din Ordinul nr. 
519/ 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat� se: 

 
 

D E C I D E  
 
 1. Respingerea par�ial� a contesta�iei, ca neântemeiat�, pentru suma de  lei 
reprezentând taxa pe valoaread�ugat� stabilit� suplimentar de plat� din care:  

                   -  lei  -  taxa pe valoare ad�ugat� respins� la rambursare, 
                   -  lei  -  taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar �i r�mas�  de plat�, 
stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. 

 
2. Admiterea par�ial� a contesta�iei pentru suma de  lei  reprezentând taxa pe 

valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.. 

 
3. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., pentru suma de lei reprezentînd 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� suplimentar de plat�, stabilite 
prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr., 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, printr-o alt� echip� decât cea care a efectuat 
verificarea, s� procedeze la o nou� verificare pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de 
impozit, �inând cont de cele re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i prevederile legale           
aplicabile în spe�� în perioada verificat�, iar, în func�ie de cele constatate s� emit� o           
nou� decizie de impunere.      
 


