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           DECIZIA  NR.  __96______ 

                                                     din  ________13.10.2008_______ 
  

Privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat� de  SC …SRL Suceava,  
str… nr…, bl…, sc…, ap… Jud. Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice  
a jude�ului Suceava sub nr… din … 

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

de Activitatea de Inspec�ie fiscal� Suceava din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a Municipiului Suceava, prin adresa nr. … din… , înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. … din …cu privire la 
contesta�ia formulat� de SC … SRL Suceava cu domiciliul în localitatea Suceava, 
Str. … nr…, bl…, sc…, ap…, localitatea Suceava. 

 
S.C. … S.R.L Suceava cu sediul în localitatea Suceava str…nr…, bl…, sc. 

.., ap…, contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr…din … emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … din … întocmite de Activitatea de 
Inspec�ie fiscal� Suceava din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
Municipiului Suceava, privind 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 valoarea ad�ugat�. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
31.07.2007. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 
209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului  nr. 92/2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat la data de 31.07.2007 cu modific�rile ulterioare, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
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I. SC … SRL Suceava contest� m�surile stabilite prin Decizia de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. … din data de…, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava sub nr. … din … emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr… din…, privind obliga�iile 
fiscale în sum� de … lei reprezentând, impozit pe profit în sum� de …  lei, 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit în sum� de …  lei, TVA 
în sum� de… lei �i major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de …  lei.  
 

În sus�inerea contesta�iei, petenta aduce urm�toarele argumente: 
Aceasta sus�ine c� organele de control au calculat incorect sumele de plat� 

privind impozitul pe profit �i TVA, respectiv accesoriile aferente sumelor 
respective, contestatoarea precizeaz� c� facturile emise de furnizorul SC … S.A. 
Bucure�ti în perioada ianuarie-iunie 2005 inclusiv, men�ionate în anexa nr. 2 la 
raportul de inspec�ie, a c�ror valoare a fost stabilit� în LEI ROL, au fost 
denominate în LEI RON, prin împ�r�irea de c�tre organele de inspec�ie a sumelor 
la cifra 1000 în loc de cifra 10000. 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr… din data de…, înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub nr. … din…, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … din…, s-au stabilit în 
sarcina petentei obliga�ii fiscale în sum� de …  lei, reprezentând impozit pe 
profit în sum� de lei… , major�ri de întârziere aferente  impozitului pe profit 
în sum� de …  lei, TVA în sum� de …  lei �i major�ri de întârziere aferente 
TVA  în sum� de … lei. 

Cu privire la impozitul pe profit, în urma inspec�iei fiscale desf��urate 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� în perioada 01.01.2005 - 31.03.2008 
societatea a dedus cheltuieli cu serviciile telefonice de la SC … SA Bucure�ti de 
pe facturi fiscale emise pe numele administratorului d-na…. 

Inspec�ia fiscal� a recalculat profitul impozabil al societ��ii, rezultând o 
diferen�� în plus în sum� de … lei cu un impozit pe profit în sum� de … lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 
21 alin. 4, lit.e din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 

Consecin�a fiscal�  
Pentru perioada supus� inspec�iei respectiv 01.01.2005 - 31.12.2007, 

organele de inspec�ie au recalculat profitul impozabil, rezultând o diferen�� în plus 
de … lei, cu un impozit pe profit aferent în sum� de total� de …  lei. 

Aferente impozitului pe profit suplimentar de … lei au fost calculate 
obliga�ii fiscale accesorii, pân� la data de 23.07.2008, în sum� total� de …lei. 

 
Cu privire la TVA, în perioada  01.01.2005 - 31.03.2008, organele de 

control au stabilit c� societatea a dedus TVA aferent� cheltuielilor cu servicii 
telefonice de la SC … SA Bucure�ti de pe facturile fiscale emise pe numele 
administratorului d-na…  
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Inspec�ia fiscal� a recalculat TVA deductibil�, rezultând o TVA 
suplimentar� aferent� facturilor în cauz� în sum� de … lei. 

În sus�inerea celor enun�ate anterior, organele de inspec�ie fiscal� consider� 
c� au fost înc�lcate prevederile art. 146, alin. 1, lit.(a) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal. 
 

Consecin�a fiscal� 
Pentru faptele prezentate anterior, organele de inspec�ie fiscal� au procedat 

la recalcularea TVA deductibil� aferent� perioadei 2005-2008, stabilind TVA 
suplimentar� în sum� de …  lei. 

Aferente TVA stabilit� suplimentar au fost calculate obliga�ii fiscale 
accesorii pân� la data de 23.07.2008 în sum� total� de …  lei. 

Situa�ia privind cheltuielile efectuate de SC … SRL Suceava, f�r� drept de 
deducere, întocmit� de organele de inspec�ie fiscal� reg�sit� în anexa nr. 2 la 
Raportul de inspec�ie fiscal� este urm�toarea: 
 

NR.  
CRT 

FURNIZOR FACTURA 
FISCAL� 

VALOARE    F�R� 
TVA 

    TVA          
 

OBSERVA�II 

1     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

2     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

3     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

4     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

5     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

6     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

7     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

8     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

9     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

10     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

11     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

12     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

13     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

14     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

15     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

16     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

17     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

18     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

19     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

20     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

21     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

22     Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 
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23 SC MOBIFON SA BUCURESTI    Convorbiri telefonice 
persoan� fizic� 

             TOTAL      

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 
 
1. Referitor la suma de … lei reprezentând … lei impozit pe profit �i … lei 
major�ri impozit pe profit, stabilite de c�tre Activitatea de Inspec�ie fiscal� 
din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului Suceava, prin 
Decizia de impunere nr. … din …, cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta 
datoreaz� acest� sum� în condi�iile în care aceasta sus�ine c� sumele privind 
plata facturilor telefonice, neacceptate la deducere, din anul 2005 au fost 
denominate de c�tre organele de inspec�ie  în lei RON prin împ�r�irea la 
1.000 în loc de  10.000. 

 
În fapt, în perioada 01.01.2005 - 31.03.2008 societatea a dedus cheltuieli cu 

servicii telefonice de la SC …SA Bucure�ti de pe facturi fiscale emise pe numele 
administratorului d-na… 

Organele de inspec�ie fiscal� au recalculat profitul impozabil, rezultând o 
diferen�� în plus în sum� de …lei , cu un impozit pe profit aferent în sum� de … 
lei. 

Aferente impozitului suplimentar au fost calculate obliga�ii fiscale accesorii 
în sum� de … lei. 

Petenta contest� impozitul pe profit în sum� de … lei �i major�rile de 
întârziere aferente acestuia în sum� de … lei, pe motiv c� pentru o parte din 
cheltuielile neacceptate la deducere, denominarea sumelor nu s-a efectuat conform 
prevederilor legale. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 

� Prevederile art. 21 alin. 4 lit.e) �i f) din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, republicat la data de 01.01.2005, unde se precizeaz� 

„ART. 21 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
(...) 
 e) cheltuielile f�cute în favoarea ac�ionarilor sau asocia�ilor, altele decât cele 
generate de pl��i pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, 
la pre�ul de pia�� pentru aceste bunuri sau servicii; 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un document 
justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau 
intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit normelor; 
(…)” 
 

� Prevederile pct. 43 din Hot�rârea nr.44 din 22 ianuarie 2004 privind 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind 
Codul fiscal, unde se stipuleaz�: 
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 „43. Sunt considerate cheltuieli f�cute în favoarea participan�ilor urm�toarele: 
    a) cheltuielile cu amortizarea, între�inerea �i repararea mijloacelor de 
transport utilizate de c�tre participan�i, în favoarea acestora; 
    b)  bunurile, m�rfurile �i serviciile acordate participan�ilor, precum �i 
lucr�rile executate în favoarea acestora; 
    c)   cheltuielile cu chiria �i între�inerea spa�iilor puse la dispozi�ie acestora; 
    d) cheltuieli reprezentând diferen�a dintre pre�ul de pia�� �i pre�ul de 
cump�rare preferen�ial, în cazul tranzac�iilor cu ac�iuni efectuate în cadrul 
sistemului stock options plan; 
   e)   alte cheltuieli în favoarea acestora” 
 
 

� Prevederile art. 155 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, republicat la 
data de 01.01.2005, unde se precizeaz� : 

 
“ART. 155 
Facturile fiscale 
(…) 
(8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) seria �i num�rul facturii; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) numele, adresa �i codul de identificare fiscal� ale persoanei care emite 
factura; 
    d) numele, adresa �i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale beneficiarului 
de bunuri sau servicii; 
(…)” 

Potrivit textelor de lege citate anterior, nu sunt considerate cheltuieli 
deductibile cheltuielile f�cute în favoare ac�ionarilor sau asocia�ilor societ��ii �i 
cheltuielile care nu au la baz� documente justificative legal întocmite. Astfel, 
facturile fiscale trebuie s� con�in� ca element obligatoriu numele, adresa �i codul 
de identificare fiscal� ale beneficiarului de bunuri sau servicii. 

A�a cum reiese din documentele existente la dosarul cauzei, petenta a 
înregistrat în contabilitate facturi emise de c�tre furnizor pe numele 
administratorului societ��ii �i nu pe numele societ��ii, de unde rezult� c� organul 
de control în mod legal au considerat aceste cheltuieli nedeductibile fiscal. 

 
Referitor la sus�inerea petentei privind modul de calcul al impozitului pe 

profit, motivat de faptul c� organele de control au calculat baza impozabil� pentru 
anul 2005 prin denominare din lei ROL în lei RON prin împ�r�irea la 1.000 în loc 
de 10.000, sunt aplicabile: 

   
� Prevederile art.5 alin.(5) din Legea 348 din 14 iulie 2004 privind 

denominarea monedei na�ionale, unde se precizeaz�: 
 

„(5) Toate sumele în moned� veche prev�zute în actele normative emise 
anterior datei de 1 iulie 2005 se înlocuiesc cu sumele în moned� nou�, prin 
împ�r�irea la 10.000” 
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� Prevederile art. 1, alin. (1) �i (2)  din Ordonan�a de urgen�a nr. 59 din 23 

iunie 2005 privind unele m�suri de natur� fiscal� �i financiar� pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei 
na�ionale, unde se stipuleaz�: 

 
   „ (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribu�iile �i alte 
sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc �i se reflect� în 
contabilitate în moned� nou�, la nivel de leu, f�r� subdiviziuni, prin reducere 
când frac�iunile în bani sunt mai mici de 50 de bani �i prin majorare când 
frac�iunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Impozitele, taxele, 
contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat, cu excep�ia 
celor re�inute la surs�, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în moneda 
nou�, cu valori mai mici de un leu se întregesc la un leu. 
  (2) Regula prev�zut� la alin. (1) se aplic� �i fiec�rei obliga�ii de plat� provenite 
din impozite, taxe, contribu�ii, precum �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat, stabilite �i neachitate pân� la data de 30 iunie 2005 inclusiv.” 
 

� Prevederile pct. 1 �i pct. 4 din Ordinul nr. 978 din  8 iulie 2005 privind 
aprobarea Preciz�rilor pentru aplicarea prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 59/2005 privind unele m�suri de natur� fiscal� �i financiar� 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei na�ionale, unde se precizeaz�: 

 
„1. Începând cu data de 1 iulie 2005, crean�ele fiscale reprezentând 

impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume datorate bugetului general consolidat se 
stabilesc în moned� nou�, la nivel de leu, f�r� subdiviziuni, prin rotunjire la un 
leu pentru frac�iunile de peste 50 de bani inclusiv �i prin neglijarea frac�iunilor 
de pân� la 49 de bani inclusiv, cu excep�ia crean�elor prev�zute la pct. 3. În 
cazul impozitelor, taxelor �i contribu�iilor re�inute la surs� potrivit legii, 
rotunjirea se efectueaz� de c�tre pl�titorul de venit pentru fiecare beneficiar. 
Prevederile se aplic� �i crean�elor fiscale n�scute anterior datei de 30 iunie 
2005, stabilite sau corectate dup� data de 1 iulie 2005, precum �i celor înscrise 
în acte administrative aflate în curs de executare. 

….. 
4. Prevederile pct. 1 se refer� la stabilirea cuantumului crean�elor fiscale 
calculate �i înscrise în documente, cum ar fi: 
    a) declara�ii fiscale (Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul general 
consolidat, Decont privind T.V.A. etc.); 
    b) declara�ii vamale prev�zute de lege, prin care se stabilesc drepturile vamale 
reprezentând taxe vamale, T.V.A., accize, comision vamal �i alte sume; 
    c) decizii de impunere emise de organele fiscale competente, precum �i actele 
constatatoare emise de organele vamale; 
    d) decizii privind solu�ionarea contesta�iei; 
    e) procesul-verbal de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor; 
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    f) decizii privind rambursarea de tax� pe valoarea ad�ugat� �i decizii privind 
restituiri de impozite, taxe,contribu�ii �i alte venituri ale bugetului general 
consolidat; 
    g) note de compensare �i note de restituire/rambursare; 
    h) orice alte documente emise de autorit��ile publice competente, prin care se 
stabilesc �i se individualizeaz� crean�e fiscale." 

 
Din textele de lege citate reiese c� începând cu data de 1 iulie 2005 moneda 

na�ional� va fi denominat� astfel încât 10.000 lei vechi afla�i în circula�ie la acea 
dat� vor fi preschimba�i pentru 1 LEU nou, iar la stabilirea crean�elor fiscale 
datorate bugetului consolidat al statului, în actele administrativ fiscale emise 
ulterior datei de 01.07.2005 se aplic� procedura de conversie a valorii conform 
prevederilor legale men�ionate anterior. 

Conform anexei prezentate anterior, situa�ia celor 6 facturi emise de SC 
…SA  în perioada ianuarie 2005 – martie 2005 se prezint� astfel: 

� Factura seria … nr…din data de … în sum� 
de … ROL �i TVA în sum� de … lei ROL.   
� factura seria … nr. … din data de … în  
sum� de … ROL �i TVA în sum� de … lei ROL. 
� factura seria … nr. … din data de 2 … în 
sum� de  … lei ROL �i TVA în sum� de … lei ROL; 
� factura seria … nr. … din data de …în sum� de 
… lei ROL si TVA în sum� de ..lei ROL;  
� factura fiscal� seria …nr…din data de …în sum� de …lei ROL din 

care TVA în sum� de … lei ROL; 
� factura fiscal� seria …nr…din data de … în sum� de …lei ROL �i 

TVA în sum� de … lei. 
Organele de inspec�ie fiscal� au calculat impozitul pe profit aferent 

facturilor precizate anterior, prin transformarea sumelor din lei ROL în lei RON, 
prin împ�r�irea la 1.000 în loc de 10.000 a�a cum era prev�zut prin actele 
normative legale, astfel: 

- suma de … ROL din factura nr. … din ...a fost denominat� de 
organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1.000 rezultând suma de 
…lei în loc de …lei  a�a cum ar fi rezultat în mod corect dac� suma 
de … ar fi fost împ�r�it� la 10.000 lei; 

- suma de … lei ROL din factura nr. … din … a fost denominat� de 
organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1.000 rezultând suma de … 
lei în loc de … lei  a�a cum ar fi rezultat dac� suma de …lei ar fi fost 
împ�r�it� la 10.000 lei ; 

- suma de …lei ROL din factura nr… din data de …a fost denominat� 
de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1.000 rezultând suma de 
… lei în loc de … lei a�a cum ar fi rezultat dac� suma de … lei ar fi 
fost împ�r�it� la 10.000 lei; 

- suma de … lei ROL din factura nr… din data de … a fost 
denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1.000 
rezultând suma de … lei în loc de … lei a�a cum ar fi rezultat dac� 
suma de … lei ar fi fost împ�r�it� la 10.000 lei; 
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- suma de … lei ROL din factura nr. … din data de … a fost 
denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1.000 
rezultând suma de … lei în loc de … lei a�a cum ar fi rezultat dac� 
suma de … lei ar fi fost împ�r�it� la 10.000 lei; 

- suma de … lei ROL din factura nr. … din data de 2 iunie 2005 a fost 
denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1.000 
rezultând suma de … lei în loc de … lei a�a cum ar fi rezultat dac� 
suma de … lei ar fi fost împ�r�it� la 10.000 lei; 

În sus�inerea cauzei, petenta depune copie dup� 6 facturi din care reiese c� 
regulile privind denominarea au fost aplicate gre�it. Astfel, sumele stabilite de 
organele de control ca fiind cheltuieli nedeductibile fa�� de cele ce reies din 
facturile existente la dosarul cauzei se prezint� astfel:  

 
NR. 
CRT 

FURNIZOR FACTURA FISCAL� VALOARE    
FACTURA 
F�R� TVA  

ROL 

VALOARE  
FACTUR� F�R� TVA 
(STABILIT� DE 
ORGANELE DE 
CONTROL) RON 

VALOARE  
FACTUR� F�R� TVA 
(CONFORM FACTURILOR 
ANEXATE) RON 

1      

2      
3      
4      
5      
6      
 Total      

 
 
Având în vedere cele precizate, prin transformarea sumelor din lei ROL în 

lei RON  de c�tre organele de control, fa�� de sumele denominate corect în baza 
facturilor existente la dosarul cauzei, rezult� o diferen�� de … lei cu care a fost 
majorat� baza de impunere privind impozitul pe profit. 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 /2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii acestui act normativ,  

 
„(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 

depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal 
emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat 
activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora.” 

În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din Normele 
metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004,  
precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a organelor de 
solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 

Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul poate depune 
în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� acestea anterior 
nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  



 9 

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a efectuat 
activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� din facturile anexate în copie la dosarul cauzei rezult� c� 
sumele au fost eronat denominate de c�tre organul de control la stabilirea bazei de 
impunere, urmeaz� ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, 
în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la analizarea 
documentelor respective, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� 
un nou act administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
Deoarece în actul de control atacat accesoriile sunt calculate atât pentru 

impozitul stabilit în baza cheltuielilor nedeductibile pentru sumele din facturi 
corect denominate cât �i pentru impozitul stabilit în baza cheltuielilor 
nedeductibile pentru sumele din facturi eronat denominate, la reverificare se 
vor reanaliza �i stabili accesoriile în func�ie de constat�rile din prezenta 
decizie, având în vedere principiul ""aacccceessoorriiuumm  sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Având în vedere c� baza de impozitare pentru impozitul pe profit a fost 
stabilit� eronat, denominarea neefectuându-se conform prevederilor legale pentru 
toate facturile, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. … din…, înregistrat� 
la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub nr…din… , emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr… din…, privind suma de … lei, 
reprezentând … lei impozit pe profit �i … lei major�ri de întârziere aferente, în 
vederea reanaliz�rii cauzei �i recalcul�rii crean�elor fiscale, �inând cont de cele 
prezentate în prezenta decizie. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii asupra 

contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 

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

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
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Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
 

2. Referitor la suma de … lei reprezentând … lei tax� pe valoarea 
ad�ugat� �i … lei major�ri de întârziere tax� pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
de c�tre Activitatea de Inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a Municipiului Suceava, prin Decizia de impunere nr. … din…, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� acest� sum� în condi�iile în 
care aceasta sus�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� facturilor 
telefonice, neacceptate la deducere, din anul 2005 au fost denominate de c�tre 
organele de inspec�ie  în lei RON prin împ�r�irea la 1.000 în loc de  10.000. 
 

 În fapt, în ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat�, organele de inspec�ie 
au constatat c� în perioada 01.01.2005-31.03.2008 societatea a dedus TVA 
aferent� cheltuielilor cu servicii telefonice de la SC … SA …de pe facturi fiscale 
emise pe numele administratorului d-na… . 

Inspec�ia fiscal� a procedat la recalcularea TVA deductibil�, rezultând o 
TVA suplimentar� în sum� de …  lei. 

Petenta contest� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei �i major�rile de 
întârziere aferente acestuia în sum� de … lei, pe motiv c� pentru o parte din taxa 
pe valoarea ad�ugat� neacceptat� la deducere, denominarea sumelor nu s-a 
efectuat conform prevederilor legale. 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 
Prevederile art. 145 alin. (1),(2), (3) �i (8) din Legea 571/2003 privind 

Codul Fiscal, republicat� la data de 01.01.2005, unde se precizeaz�: 
 
„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�: 
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   a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-
au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii care i-
au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� impozabil�; 
    b) taxa pe valoarea ad�ugat� achitat� pentru bunurile importate. 
(...) 
(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�. Beneficiarii serviciilor 
prev�zute la art. 150 alin. (1) lit. b) �i art. 151 alin. (1) lit. b), care sunt 
înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, justific� taxa dedus�, cu 
factura fiscal�, întocmit� potrivit art. 155 alin. (4);” 
  

Prevederile art. 155 alin. (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 
republicat� la data de 01.01.2005, unde se stipuleaz�: 
 
„ART. 155 
(8) Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
    a) seria �i num�rul facturii; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) numele, adresa �i codul de identificare fiscal� ale persoanei care emite   
factura; 
    d) numele, adresa �i codul de identificare fiscal�, dup� caz, ale beneficiarului 
de bunuri sau servicii; 
    e) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate; 
    f) pre�ul unitar f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� �i baza de impozitare pentru 
fiecare cot� sau scutire; 
    g) cota de tax� pe valoarea ad�ugat� aplicat� sau men�iunile: scutit cu drept 
de deducere, scutit f�r� drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, 
dup� caz. 
(...)”  
 

Conform textelor de lege enun�ate anterior pentru exercitarea dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� 
justifice dreptul la deducere în func�ie de felul opera�iunii, cu factura fiscal� emis� 
pe numele persoanei impozabile de c�tre o persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de tax� pe valoare ad�ugat�. 

 
 
Societatea a dedus TVA aferent� cheltuielilor cu servicii telefonice de la SC 

…SA …de pe facturi fiscale emise pe numele administratorului d-na…, organele 
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de inspec�ie fiscal� recalculând TVA deductibil�, rezultând o TVA suplimentar� în 
sum� de … de lei. 

Referitor la sus�inerea petentei privind modul de calcul al impozitului pe 
profit, motivat de faptul c� organele de control au calculat baza impozabil� pentru 
anul 2005 prin denominare din lei ROL în lei RON prin împ�r�irea la 1.000 în loc 
de 10.000 sunt aplicabile: 
 

� Prevederile art.5 alin.(5) din Legea 348 din 14 iulie 2004 privind 
denominarea monedei na�ionale: 

 
„(5) Toate sumele în moned� veche prev�zute în actele normative emise 

anterior datei de 1 iulie 2005 se înlocuiesc cu sumele în moned� nou�, prin 
împ�r�irea la 10.000” 

 
� Prevederile art. 1, alin. (1) �i (2)  din Ordonan�a de urgen�a nr. 59 

din 23 iunie 2005 privind unele m�suri de natur� fiscal� �i financiar� 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei na�ionale: 

 
   „ (1) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contribu�iile �i alte 
sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc �i se reflect� în 
contabilitate în moned� nou�, la nivel de leu, f�r� subdiviziuni, prin reducere 
când frac�iunile în bani sunt mai mici de 50 de bani �i prin majorare când 
frac�iunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Impozitele, taxele, 
contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat, cu excep�ia 
celor re�inute la surs�, altele decât cele aferente veniturilor salariale, în moneda 
nou�, cu valori mai mici de un leu se întregesc la un leu. 
    (2) Regula prev�zut� la alin. (1) se aplic� �i fiec�rei obliga�ii de plat� 
provenite din impozite, taxe, contribu�ii, precum �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat, stabilite �i neachitate pân� la data de 30 iunie 2005 
inclusiv.” 
 

� Prevederile pct. 1 �i pct. 4 din Ordinul nr. 978 din  8 iulie 2005 
privind aprobarea Preciz�rilor pentru aplicarea prevederilor 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 59/2005 privind unele m�suri 
de natur� fiscal� �i financiar� pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
348/2004 privind denominarea monedei na�ionale: 

 
„1. Începând cu data de 1 iulie 2005, crean�ele fiscale reprezentând 

impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume datorate bugetului general consolidat se 
stabilesc în moned� nou�, la nivel de leu, f�r� subdiviziuni, prin rotunjire la un 
leu pentru frac�iunile de peste 50 de bani inclusiv �i prin neglijarea frac�iunilor 
de pân� la 49 de bani inclusiv, cu excep�ia crean�elor prev�zute la pct. 3. În 
cazul impozitelor, taxelor �i contribu�iilor re�inute la surs� potrivit legii, 
rotunjirea se efectueaz� de c�tre pl�titorul de venit pentru fiecare beneficiar. 
Prevederile se aplic� �i crean�elor fiscale n�scute anterior datei de 30  
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iunie 2005, stabilite sau corectate dup� data de 1 iulie 2005, precum �i celor 
înscrise în acte administrative aflate în curs de executare. 
(...) 

4. Prevederile pct. 1 se refer� la stabilirea cuantumului crean�elor fiscale 
calculate �i înscrise în documente, cum ar fi: 

 
    a) declara�ii fiscale (Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul general 
consolidat, Decont privind T.V.A. etc.); 
    b) declara�ii vamale prev�zute de lege, prin care se stabilesc drepturile vamale 
reprezentând taxe vamale, T.V.A., accize, comision vamal �i alte sume; 
    c) decizii de impunere emise de organele fiscale competente, precum �i actele 
constatatoare emise de organele vamale; 
    d) decizii privind solu�ionarea contesta�iei; 
    e) procesul-verbal de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor; 
    f) decizii privind rambursarea de tax� pe valoarea ad�ugat� �i decizii privind 
restituiri de impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului general 
consolidat; 
    g) note de compensare �i note de restituire/rambursare; 
    h) orice alte documente emise de autorit��ile publice competente, prin care se 
stabilesc �i se individualizeaz� crean�e fiscale." 

 
Din textele de lege citate reiese c� începând cu data de 1 iulie 2005 moneda 

na�ional� va fi denominat� astfel încât 10.000 lei vechi afla�i în circula�ie la 
aceast� dat� vor fi preschimba�i  pentru 1 LEU nou, iar la stabilirea crean�elor 
fiscale datorate bugetului consolidat al statului, în actele administrativ fiscale 
emise ulterior datei de 01.07.2005 trebuiau s� aplice procedura de conversie a 
valorii conform prevederilor legale men�ionate anterior. 

 
Conform anexei prezentate anterior, situa�ia celor 6 facturi emise de 

…SA…  în perioada ianuarie – martie 2005 se prezint� astfel: 
� factura fiscal� nr. ............ în sum� de ............ lei RON �i TVA în 

sum� de ............ lei ROL a fost denominat� de organele de inspec�ie 
prin împ�r�irea la 1000 rezultând suma de ............ lei în loc de … lei 
a�a cum ar fi rezultat dac� suma de ............ lei ROL ar fi fost împ�r�it� 
la 10.000; 

� factura fiscal� nr. …în sum� de …lei �i TVA în sum� de …lei ROL 
a fost denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1000 
rezultând suma de …lei în loc de …lei a�a cum ar fi rezultat dac� 
suma de …lei ROL ar fi fost împ�r�it� la 10.000;  

� factura fiscal� nr. …în sum� de …lei �i TVA în sum� de …lei ROL 
a fost denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1000 
rezultând suma de …lei în loc de …lei a�a cum ar fi rezultat dac� 
suma de …lei ROL ar fi fost împ�r�it� la…;  

� factura fiscal� nr. …în sum� de …lei �i TVA în sum� de …lei ROL 
a fost denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1000 
rezultând suma de …lei în loc de … lei a�a cum ar fi rezultat dac� 
suma de …lei ROL ar fi fost împ�r�it� la 10.000; 
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� factura fiscal� nr. …în sum� de … lei �i TVA în sum� de … lei 
ROL a fost denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea 
la 1000 rezultând suma de … lei în loc de … lei a�a cum ar fi rezultat 
dac� suma de … lei ROL ar fi fost împ�r�it� la 10.000; 

� factura fiscal� nr. … în sum� de .. lei �i TVA în sum� de … lei ROL 
a fost denominat� de organele de inspec�ie prin împ�r�irea la 1000 
rezultând suma de … lei în loc de … lei a�a cum ar fi rezultat dac� 
suma de … lei ROL ar fi fost împ�r�it� la 10.000; 

 
 
În sus�inerea cauzei, petenta depune copie dup� 6 facturi din care reiese c� 

regulile privind denominarea au fost aplicate gre�it. Astfel, sumele stabilite de 
organele de control ca fiind tax� pe valoarea ad�ugat� nedeductibil� fa�� de cele ce 
reies din facturile existente la dosarul cauzei se prezint� astfel:  
 

NR. 
CRT. 

FURNIZOR FACTURA 
FISCAL� 

VALOARE    
TVA DIN 

FACTUR� 
ROL 

VALOARE  TVA 
(STABILIT� DE 
ORGANELE DE 

CONTROL) RON 

VALOARE 
TVA (CONFORM 

FACTURILOR 
ANEXATE) RON 

1 …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 

2 …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
3 …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
4 …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
5 …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
6 …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
 Total   …………….. …………….. …………….. 

 
Având în vedere cele precizate, prin transformarea sumelor din lei ROL în 

lei RON  de c�tre organele de control, fa�� de sumele denominate corect în baza 
facturilor existente la dosarul cauzei, rezult� o diferen�� de … lei cu care a fost 
majorat� baza de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat�. 

Potrivit art. 182 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 /2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, devenit 213 în urma republic�rii acestui act normativ,  

 
„(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 

depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal 
emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat 
activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora.” 

 
În leg�tur� cu aplicarea acestui articol, punctul 182.1 din Normele 

metodologice de aplicare a acestei ordonan�e, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004,  
precizeaz�: 

„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a organelor de 
solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, chiar dac� 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 
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Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petentul poate depune 
în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� acestea anterior 
nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie organului care a efectuat 
activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� din facturile anexate în copie la dosarul cauzei rezult� c� 
sumele au fost eronat denominate de c�tre organul de control la stabilirea bazei de 
impunere, urmeaz� ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze, 
în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la analizarea 
documentelor respective, strict pentru aceea�i perioad� �i aceea�i sum�, �i s� emit� 
un nou act administrativ fiscal având în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 

Deoarece în actul de control atacat accesoriile sunt calculate atât pentru 
taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� în baza sumelor din facturi corect 
denominate cât �i pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� în baza sumelor 
din facturi eronat denominate, la reverificare se vor reanaliza �i stabili 
accesoriile în func�ie de constat�rile din prezenta decizie, având în vedere 
principiul ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

Având în vedere c� baza de impozitarea pentru taxa pe valoarea ad�ugat� a 
fost stabilit� eronat, denominarea neefectuându-se conform prevederilor legale 
pentru toate facturile, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. … din …, 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub nr. … 
din …, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … din …, privind suma de 
…lei, reprezentând … lei tax� pe valoarea ad�ugat� �i … lei major�ri de întârziere 
aferente, în vederea reanaliz�rii cauzei �i recalcul�rii crean�elor fiscale, �inând cont 
de cele prezentate în prezenta decizie. 

  
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), „Solu�ii asupra 

contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
devenit 216 dup� o nou� republicare,  potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”,  
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
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Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul  
prevederilor art. 21 alin.(4) lit.e, art. 145 alin. (1), (2), (3) �i (8), art. 155 alin. (8) 
din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 21 din Hot�rârea nr.44 din 22 
ianuarie 2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 
571/2003 privind Codul fiscal, art.5 alin.(5) din  
Legea 348/2004 privind Denominarea monedei na�ionale,  Prevederile art. 1, alin. 
(1) �i (2)  din Ordonan�a de urgen�a nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele m�suri 
de natur� fiscal� �i  
financiar� pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea 
monedei na�ionale, Prevederile pct. 1 �i pct. 4 din Ordinul nr. 978 din  8 iulie 2005 
privind aprobarea Preciz�rilor pentru aplicarea prevederilor Ordonan�ei de urgen�� 
a Guvernului nr. 59/2005 privind unele m�suri de natur� fiscal� �i financiar� 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei 
na�ionale. 
 
 

 
DECIDE: 

 
 

-  Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. .. din …, înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava sub nr. … din …, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. … din …, privind 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 valoarea ad�ugat�,  
urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze la 
reanalizarea �i recalcularea acestora, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un 
nou act administrativ fiscal, în vederea recalcul�rii crea�elor fiscale, având în 
vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru care 
s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a 
emis deciziile de impunere contestate �i desfiin�ate prin prezenta decizie. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
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DIRECTOR EXECUTIV    
               
     
            

Teme: 
 

1. Impozit pe profit - pct.66 Modul de calcul al impozitului  
sau  

- pct. 10 Modul de calcul al impozitului pe profit în 
condi�iile în care ulterior organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� acesta s-a calculat eronat 

 
� art.5 alin.(5) din Legea 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea 

monedei na�ionale: 
 

2. TVA pct.33 –stabilirea bazei de impozitare a TVA- modul de calcul 
 

� art.5 alin.(5) din Legea 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea 
monedei na�ionale: 

 


