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Decizia nr. 85 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� cu adresa nr.X de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în X, referitoare 
la DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, privind suma de X lei reprezentând: 

-  X lei - impozit pe profit 
-  X lei - major�ri de întârziere 
-  X lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
-    X lei - major�ri de întârziere 

           
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice 
a jude�ului Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ie, agentul economic, sus�ine urm�toarele: 
          Cu privire la impozitul pe profit  
          In raportul de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� au 
men�ionat faptul c�, în anul X, societatea determin�, înregistreaz� �i 
declar� la organul fiscal competent impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor în mod corect �i subliniaz� c� "nu s-au identificat 
elemente care s� conduc� în timpul inspec�iei la modificarea bazei de 
impunere stabilit� de contribuabil".  
           Mai mult, nu se men�ioneaz� niciun fel de înc�lcare a condi�iilor 
prev�zute la art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
           Ori dac� aceste criterii au fost în continuare îndeplinite în anul 
X, nu era obligatorie trecerea la impozit pe profit în anul X.  
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           A�a cum se arat� în art.104 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal "microîntreprinderile pl�titoare de impozit pe venitul 
microîntreprinderilor nu mai aplic� acest sistem de impunere începând 
cu anul fiscal urm�tor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre 
condi�iile prev�zute la art.103". 
           De asemenea, organele de inspec�ie fiscal�, re�in referior la 
anul X: "societatea înregistreaz� venituri din consultan�� �i 
management în propor�ie de peste 50% din veniturile totale", dar nu se 
men�ioneaz� nicio factur� sau un mod de calcul din care s� rezulte 
procentul veniturilor din consultan��.  
           In anul X, cota legal� de impozit pe venitul microîntreprinderilor 
a fost de 2% din totalul veniturilor. Dup� cum se face referire �i în 
raportul de inspec�ie fiscal� veniturile impozabile au fost de Xlei, iar 
impozitul determinat a fost de X lei, pentru care se dispune impunerea 
cu sum� negativ� pentru compensarea impozitului pe 
microîntreprindere cu impozit de profit.  
           Incepând cu anul X, societatea devine pl�titoare de impozit pe 
profit, determinând �i declarând corect impozitul datorat, fapt 
consemnat în raportul de inspec�ie fiscal�.  
           Concluzionând, agentul economic sus�ine c�, sumele de Xlei - 
impozit pe profit suplimentar aferent anului X �i major�rile de întârziere 
în sum� de X lei, nu sunt datorate de c�tre societate, deoarece nu sunt 
determinate pe baze legale.  
           Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� 
           Organele de inspec�ie fiscal�, determin� ca TVA de plat�, taxa 
care ar fi trebuit colectat�, în condi�iile în care societatea ar fi fost 
înregistrat� în scopuri de TVA.  
            Nu s-a luat în considerare faptul c�, TVA efectiv datorat� 
bugetului consolidat al statului, este diferen�a pozitiv� dintre TVA 
colectat� �i TVA dedus�. La baza acestui fapt stau chiar prevederile 
legale men�ionate în raportul întocmit de organele fiscale �i anume HG 
nr.1861/2006 pentru modificarea �i completarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
aprobate prin HG nr.44/2004 la pct. 62 alin.2.  
            Prevederile legale, fac referire clar� la TVA pe care persoana 
impozabil� ar fi datorat-o �i nu colectat-o.  
              
    II. Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr.X, care a stat la baza 
emiterii Deciziei de impunere nr.X privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, organele de 
inspec�ie fiscal� au consemnat urm�toarele: 
            
          Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
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          In anul fiscal X, conform documentelor privind evidenta operativa 
si contabila puse la dispozitie in timpul inspectiei fiscale, s-a constatat 
ca societatea inregistreaza venituri din consultanta si management in 
proportie de peste 50% din veniturile totaIe, în mod eronat calculeaz� 
�i înregistreaz� in evidenta contabila, impozit pe veniturile 
microintreprinderilor in suma totala de Xlei, constatand astfel ca a 
aplicat sistemul de impunere privind microintreprinderile, in conditiile in 
care, societatea comerciala nu mai indeplinea una dintre conditiile 
stipulate de prevederile legale, respectiv art.103 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal.   
           Cu privire la modul de declarare: din suma de Xlei calculata 
eronat ca impozit pe veniturile microintreprinderilor, societatea declara 
pe parcursul anului X suma de X lei, iar diferenta de X lei se declara ca 
impozit pe profit prin declaratia rectificativa nr.X din X.  
            In vederea compensarii platilor efectuate eronat de catre 
contribuabil, in contul de impozit pe venit microintreprinderi in suma de 
X lei cu impozitul pe profit datorat, pentru obligatia fiscala privind 
impozitul pe veniturile microntreprinderilor va fi intocmita decizie de 
impunere cu suma negativa de X lei. 
             Cu privire la impozitul pe profit 
             Cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar, in anul X, 
societatea inregistreaza in mod eronat in evidenta contabila, achita si 
declara la organul fiscal teritorial impozit pe veniturile 
microintreprinderilor in suma de X lei, fapt ce contravine prevederilor 
Legii nr.343/2006 pentru modificarea si completarea art.103 lit.a din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.   
    Fa�� de cele prezentate în raport, s-a procedat la determinarea 
impozitului pe profit suplimentar aferent anului X în suma totala de Xlei, 
prin aplicarea prevederilor Titlului II din Codul fiscal.  
            Pentru neplata la termenul legal, a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar in suma de Xlei, in conformitate cu prevederile art.119 
alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, s-au 
calculat majorari de intarziere in suma de X lei.  
            Pentru anul fiscal X (perioada X), în trimestrul X contribuabilul 
storneaz� din eviden�a contabil� suma de X lei reprezentând impozit 
minim, f�r� ca opera�iunea s� fie motivat� din punct de vedere legal. 
            Astfel, societatea diminueaza in mod eronat obligatia de plata 
privind impozitul minim cu suma de X lei, suma ce se determina in 
timpul inspectiei ca fiind impozit pe profit suplimentar.  
            Cu privire la taxa pe valoarea adaugata  
            Conform cerficatului de inregistrare la ONRC, SC X SRL, s-a 
infiintat in data de X, beneficiind de regimul special de scutire din punct 
de vedere al TVA. 
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            In perioada supusa inspectiei fiscale, societatea inregistreaza 
venituri prestari servicii, constand in activitatea de consultanta.  
            Din verificarea documentelor care au stat la baza inregistrarilor 
in contabilitate, se constata ca societatea depaseste plafonul de scutire 
la data de X, data la care inregistreaza venituri totaIe in suma de X lei, 
fara a solicita inregistrarea in scopuri de TVA începând cu X, incalcand 
prevederile art.152 alin.6 din Codul fiscal.  
             In vederea stabilirii taxei pe valoarea adaugata, pe care 
persoana impozabila ar fi datorat-o daca ar fi fost inregistrata normal in 
scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, s-a determinat baza 
impozabila pentru TVA pentru perioada X in suma totala de X lei. 
             Astfel taxa pe valoarea adaugata de plata in acest caz, este 
taxa ce ar fi fost colectata, daca persoana ar fi fost inregistrata in 
scopuri de TVA pentru operatiuni taxabile, determinata prin aplicarea 
cotei standard prevazuta la art.140 alin.1 din Codul fiscal, suma 
datorata fiind de X lei, aceasta reprezentand TVA suplimentara de 
plata.  
             Pentru neplata la termenul legal a TVA suplimentara in suma 
de X lei, in baza prevederilor art.119 din OG nr.92/2003, s-au calculat 
majorari de intarziere in suma totala de X lei.  
              
              Conform documentelor identificate la organul fiscal teritorial, 
contribuabilul a solicitat organelor fiscale competente, inregistrarea in 
evidenta platitorilor de taxa pe valoarea adaugata, prin declara�ia 
înregistrat� sub nr.X  
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestator, documentele existente 
la dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate, se re�in 
urm�toarele:  
                 
            SC X SRL, are sediul în X str.1 Decembrie 1918, nr.99, jude�ul 
Hunedoara, înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara sub nrX, cod de identificare fiscal� RO X, 
reprezentat� legal prin doamna X, în calitate de administrator. 
                       
      A. Cauza  supus�  solu�ion�rii este de a stabili legalitatea 
m�surii organelor de inspec�ie fiscal�, care au stabilit în sarcina 
petentului un debit suplimentar de plat� reprezentând  impozit  pe 
profit, aferent  anului X, în  cuantum  total de Xlei, în condi�iile în 
care, ponderea veniturilor realizate din consultan�� �i 
management în veniturile totale este de peste 50 % inclusiv. 
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              In fapt, de la data înfiin��rii, respectiv data de X �i pân� la 
data de X, SC X SRL din a considerat c� se încadreaza în categoria 
microîntreprinderilor �i a determinat, eviden�iat �i virat la bugetul 
statului, un impozit pe veniturile microîntreprinderilor în suma de X lei 
pentru anul X, în sum� X pentru anul X �i X lei pentru anul X. 
 
           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 
comercial� la X, înregistreaz� venituri din consultan�� �i management 
în propor�ie de peste 50% din veniturile totaIe, astfel c� nu mai 
îndepline�te condi�iile necesare pentru a fi pl�titoare de impozit pe 
venitul microintreprinderilor. 
         
           In drept, art.103 alin.(1) din Legea nr.517/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
    “In sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o 
persoan� juridic� român� care îndepline�te cumulativ urm�toarele 
condi�ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
a) realizeaz� venituri, altele decât cele din consultan�� �i 
management, în propor�ie de peste 50% din veniturile totale;...” 
 
             Art.107^1 din acela�i act normativ precizeaz�: 
   “Impunerea microîntreprinderilor care realizeaz� venituri mai 
mari de 100.000 euro. Prin excep�ie de la prevederile art.109 
alin.(2) �i (3), dac� în cursul unui an fiscal o microîntreprindere 
realizeaz� venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea 
veniturilor realizate din consultan�� �i management în veniturile 
totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va pl�ti impozit pe profit 
luând în calcul veniturile �i cheltuielile realizate de la începutul 
anului fiscal, f�r� posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada 
urm�toare de prevederile prezentului titlu. Calculul �i plata 
impozitului pe profit se efectueaz� începând cu trimestrul în care 
s-a dep��it oricare dintre limitele prev�zute în acest articol, f�r� a 
se datora major�ri de întârziere. La determinarea impozitului pe 
profit datorat se scad pl��ile reprezentând impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.” 
 
            Luând în considerare prevederile legale citate, se re�ine c� 
pentru a se încadra în categoria microîntreprinderilor, o societate 
trebuie s� realizeze venituri, altele decât cele din consultan�� �i 
management, în propor�ie de peste 50% din veniturile totale. 
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            Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv 
conform datelor din balan�a de verificare încheiat� la X, agentul 
economic a înregistrat în conturile de venituri, urm�toarele sume: 
- cont 704 “Venituri din servicii prestate”                     X lei  
- cont 766 “Venituri din dobânzi”                                    X lei  
 
             Conform INCHEIERII nr.X emis� de c�tre Tribunalul 
Hunedoara, domeniul principal de activitate al SC X SRL X(fosta SC X 
SRL Or��tie): Activit��i juridice, de contabilitate �i revizie contabil�, 
consultan�� în domeniul fiscal; activit��i de studii de pia�� �i de sondaj; 
consultan�� pentru afaceri �i management.  
 

             Astfel, potrivit datelor înregistrate în balan�a de verificare 
încheiat� la X. existent� la dosarul contestatiei, se poate observa c�, 
toate veniturile realizate de c�tre societate în anul X, au fost înregistrate 
în contul X. 
 
           In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, stipuleaz�: 
  Art.206 “Forma �i con�inutul contesta�iei 
     (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
     …c) motivele de fapt �i de drept; 
        d) dovezile pe care se întemeiaz�;…” 
 
  Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    …(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei …” 
 
Norme metodologice: 
    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�.” 
         
         In conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
  Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
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documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii”.  

 
           Astfel, prin prisma prevederilor legale mai sus citate �i în condi�iile 
în care, contribuabilul nu depune documente care s� înl�ture 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, solu�ionarea contesta�iei se 
face în limitele sesiz�rii �i în raport de dovezile pe care se întemeiaz� 
contesta�ia. 

 
          Din cele relatate anterior �i având în vedere dispozi�iile legale 
men�ionate, reiese c� la data de X, societatea nu îndeplinea cumulativ, 
condi�iile prev�zute la art.103 alin.1 din Legea nr.517/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în consecin��, 
SC X SRL din x începând cu data de X era obligat� la plata unui 
impozit pe profit. 
        
          In aceste condi�ii, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� SC X SRL x la nivelul anului X era obligat� la plata unui 
impozit pe profit stabilit suplimentar în sum� de Xlei, motiv pentru 
care se va respinge contesta�ia formulat�, ca neîntemeiat� �i 
nesus�inut� cu documente. 
 
           In ceea ce prive�te major�rile de întârziere în sum� total� 
de X lei aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar de plat� 
în sum� de Xlei, se re�ine c�, agentul economic nu aduce niciun fel de 
argumente privind cuantumul major�rilor de întârziere, data de la care 
au fost calculate major�rile de întârziere, baza de calcul a acestora, 
num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�. 
 
            In consecin��, fa�� de cele re�inute, acestea se datoreaz� în 
condi�iile în care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului 
de drept, potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
 
         B. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� de X lei, cauza 
supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� agentul economic 
datoreaz� bugetului de stat obliga�iile de plat� stabilite 
suplimentar în sarcina sa, în condi�iile în care contribuabilul a 
dep��it plafonul de scutire prev�zut de art.152 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru scutirea de TVA, f�r� a 
solicita în termenul legal prev�zut de lege, înregistrarea ca pl�titor 
de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
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            In urma verific�rilor efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a 
constatat c� potrivit eviden�elor prezentate de c�tre contribuabil, la 
data de X, a dep��it plafonul de scutire de TVA de 35.000 euro, 
prev�zut de art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
acesta solicitâd înregistrarea ca pl�titor de TVA în afara termenului 
legal de 10 zile de la constatarea dep��irii plafonului, respectiv la data 
de X. 
 
            Urmare a constat�rii dep��irii plafonului de scutire de TVA, 
organul de inspec�ie fiscal� a re�inut c�, petentul trebuia s� solicite 
înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, începând cu X, 
procedând la aplicarea prevederilor pct.62 alin.(2) lit.a) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare (în vigoare la data dep��irii plafonului de 
scutire). 
               
              Aceast� constatare a organului de inspec�ie fiscal� 
men�ionat� în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X, a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X, prin care au fost stabilite în sarcina 
petentului obliga�ii suplimentare de plat� în sum� de X lei, dup� cum 
urmeaz�: 
- X lei - taxa pe valoarea ad�ugat� 
-   X lei - major�ri de întârziere aferente  
               
              In drept, prevederile art.152 alin.(1) �i (6) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� (în vigoare la data dep��irii 
plafonului de scutire de c�tre contribuabil), precizeaz� c�: 
      “(1) Persoana impozabil� stabilit� în România, a c�rei cifr� de 
afaceri anual�, declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 
35.000 euro, al c�rui echivalent în lei se stabile�te la cursul de schimb 
comunicat de Banca Na�ional� a României la data ader�rii �i se 
rotunje�te la urm�toarea mie, poate solicita scutirea de tax�, numit� 
în continuare regim special de scutire, pentru opera�iunile prev�zute 
la art.126 alin.(1), cu excep�ia livr�rilor intracomunitare de mijloace de 
transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.B). [...]. 
      (6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire �i 
a c�rei cifra de afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare sau 
egal� cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, 
trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform 
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art.153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii 
plafonului. 
           Data atingerii sau dep��irii plafonului se consider� a fi prima zi a 
lunii calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost atins sau 
dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii 
în scopuri de TVA, conform art.153. Dac� persoana impozabil� 
respectiv� nu solicit� sau solicit� înregistrarea cu întârziere, organele 
fiscale competente au dreptul s� stabileasc� obliga�ii privind taxa 
de plat� �i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s� fie 
înregistrat în scopuri de tax�, conform art.153”. 
 
           Potrivit prevederilor legale citate mai sus �i având în vedere 
faptul c� petentul a dep��it plafonul de scutire de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, acesta avea obliga�ia legal� de a solicita înregistrarea ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal, în termen de 10 
zile de la data constat�rii dep��irii, respectiv prima zi a lunii 
calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost dep��it, situa�ie în 
care aceasta ar fi devenit pl�titoare de TVA începând cu data de X, 
obliga�ie legal� care nu a fost respectat� de c�tre contribuabil. 
 
              Organul de inspec�ie fiscal� constatând c� petentul nu a dus 
la îndeplinire obliga�iile rezultate din prevederile legale privind 
înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, a procedat la 
aplicarea prevederilor pct.62 alin.(2) lit.a) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, pentru aplicarea art.152 alin.(6) din 
Lege (actualizat la 22 decembrie 2008), unde referitor la regimul 
special de scutire se arat�: 
      “(2) În sensul art.152 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care 
persoana impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de scutire �i 
nu a solicitat înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în 
termenul prev�zut de lege, organele fiscale competente vor proceda 
dup� cum urmeaz�: 
    a) în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificat� 
de organele fiscale competente înainte de înregistrarea persoanei 
impozabile în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, acestea 
vor solicita plata taxei pe care persoana impozabil� ar fi trebuit s� 
o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� normal în scopuri de tax� 
conform art.153 din Codul fiscal, pe perioad� cuprins� între data 
la care persoana respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de 
tax� dac� ar fi solicitat în termenul prev�zut de lege înregistrarea 
�i data identific�rii nerespect�rii prevederilor legale. Totodat�, 
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organele de control vor înregistra din oficiu aceste persoane în 
scopuri de tax� conform art.153 alin.(7) din Codul fiscal;” 
 
              Aplicând prevederile legale citate mai sus, organul de 
inspec�ie fiscal� a procedat la calcularea taxei pe valoarea ad�ugat� 
pe care petentul o datoreaz� bugetului de stat pentru perioada 
cuprins� între data la care persoana respectiv� ar fi fost 
înregistrat� în scopuri de tax� dac� ar fi solicitat în termenul 
prev�zut de lege înregistrarea �i data identific�rii nerespect�rii 
prevederilor legale, respectiv pentru perioada X prin aplicarea cotei 
de 19 %, asupra veniturilor realizate în aceast� perioad�, precum �i 
major�rile de întârziere aferente. 
 
             Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine c�, organele 
de inspec�ie fiscal�, în stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� de plat�, 
trebuiau s� porneasc� de la prevederea referitoare la înregistrarea 
normal� în scopuri de tax�, care presupune nu numai stabilirea TVA 
colectat� ci �i exercitarea dreptului de deducere.  
 
              Fa�� de aceste aspecte invocate de c�tre contestator, în cazul 
în care persoana impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de scutire �i 
nu a solicitat înregistrarea ca pl�titoare de tax� pe valoare ad�ugat�, 
organele fiscale competente vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze dac� ar fi fost înregistrat� 
normal în scopuri de tax�.  
 
              Referitor la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� 
m�rfurilor achizi�ionate în perioada supus� analizei, aplicabile sunt 
prevederile art.152 alin.(8) �i (9) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, unde referitor la regimul de scutire pentru întreprinderile mici, se 
precizeaz� c�: 
“(8) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de scutire: 
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizi�iilor, în 
condi�iile art.145 �i 146; 
b) nu are voie s� men�ioneze taxa pe factur� sau alt document; 
c) este obligat� s� men�ioneze pe orice factur� o referire la prezentul 
articol, pe baza c�reia se aplic� scutirea. 
(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare �i ajust�rile de 
efectuat în cazul modific�rii regimului de tax�.” 
 
            Potrivit prevederilor art.147^1 “Dreptul de deducere exercitat 
prin decontul de tax�” alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal: 
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 „(1) Orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, 
conform art.153, are dreptul s� scad� din valoarea total� a taxei 
colectate, pentru o perioad� fiscal�, valoarea total� a taxei pentru care, 
în aceea�i perioad�, a luat na�tere �i poate fi exercitat dreptul de 
deducere, conform art.145 - 147.” 
 
              Mai mult, prin Hot�rârea Guvernului nr.1618/04.12.2008 
pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr.44/2004, prevederile punctului 62 alin.(2) stipuleaz� 
faptul c�, organele fiscale competente vor solicita plata taxei pe 
care persoana impozabil� ar fi trebuit s� o colecteze dac� ar fi fost 
înregistrat� normal în scopuri de tax�. 
 
             Astfel, în ceea ce prive�te sus�inerea contestatorului 
potrivit c�reia, la stabilirea TVA de plat� nu s-a avut în vedere taxa pe 
valoarea ad�ugat� care trebuia dedus�, aceasta nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a cauzei, întrucât contribuabilul a aplicat 
regimul de scutire pe toat� perioada verificat� f�r� a solicita 
înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� pân� la data de 
X, de�i avea obliga�ia înregistr�rii conform legii, în conformitate cu 
prevederile legale citate mai sus, aceasta nu are dreptul la deducerea 
taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
             In aceste condi�ii, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� SC X SRL la nivelul perioadei X – X, era obligat� la plata 
unei taxe pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de X 
lei, motiv pentru care se va respinge contesta�ia formulat�, ca 
neîntemeiat�. 
 
           In ceea ce prive�te major�rile de întârziere în sum� total� 
de X lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar 
de X lei, se re�ine c�, agentul economic nu aduce niciun fel de 
argumente privind cuantumul major�rilor de întârziere, data de la care 
au fost calculate major�rile de întârziere, baza de calcul a acestora, 
num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�. 
 
            In consecin��, fa�� de cele re�inute, acestea se datoreaz� în 
condi�iile în care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului 
de drept, potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
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           Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se  
 
                                                   DECIDE: 
 
 
           Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente 
a contesta�iei formulat� de SC X SRL din X împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.X, referitoare la suma de X lei reprezentând: 

- X lei - impozit pe profit 
- X lei - major�ri de întârziere 
- X lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
-   X lei - major�ri de întârziere 

   
           Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 
 

Director Executiv 
 
 


