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DECIZIA NR. 71 
din 2011 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. …… S.R.L.  

din municipiul Suceava, ......, jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ....../23.08.2006,  
�i reînregistrat� sub nr. ...... din 19.05.2011 

 
 

             Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ....../13.05.2011, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ....../19.05.2011, cu 
privire la reluarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C. ......S.R.L. cu sediul în 
municipiul Suceava, ......, jude�ul Suceava, împotriva Deciziei de impunere nr. ...... 
din 14.07.2006. 
             Prin Decizia nr. ....../25.09.2006, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava a suspendat solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. ......S.R.L. 
împotriva Deciziei de impunere  nr. ....../14.07.2006, emis� de Activitatea de Control 
Suceava, pân� la pronun�area solu�iei definitive pe latur� penal�. 
              Prin adresa înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava sub nr. 
....../12.05.2011, S.C. ......S.R.L. prin Societatea Civil� de Avoca�i ......solicit� 
reluarea procedurii administrative întrucât motivul care a determinat suspendarea a 
încetat definitiv. 
             Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin adresa nr. ....../13.05.2011, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
....../19.05.2011, ne transmite c� motivul pentru care s-a dispus suspendarea 
solu�ion�rii cauzei a încetat definitiv �i c� S.C. ......S.R.L.,  prin Societatea Civil� de 
Avoca�i ......solicit� reluarea procedurii administrative de solu�ionare a contesta�iei 
formulate împotriva Deciziei de impunere nr. ...... din 14.07.2006, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 14.07.2006. 

Prin Rezolu�ia din data de 30.11.2010, pronun�at� de Parchetul de pe lâng� 
Tribunalul Suceava, r�mas� definitiv� începând cu data de 18.04.2011, s-a respins 
plângerea DGFP Suceava împotriva Rezolu�iei prim procurorului Parchetului de pe 
lâng� Tribunalul Suceava nr. ......din 30.11.2010 în dosarul nr. ……/2011 prin care s-
a dispus scoaterea de sub urm�rire penal� a învinuitului ......pentru infrac�iunea 
prev�zut� de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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              S.C. ......S.R.L. contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. ...... 
din 14.07.2006, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 14.07.2006, 
privind suma de ......lei, reprezentând: 
             -  ......lei impozit pe profit; 
             -   ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
             -   ......lei dobânzi aferente impozitului pe profit; 
             -   ......lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
             -   ......lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
             -   ......lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
             -   ......lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
             -   ......lei penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
             Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 214 alin. 3 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
              I. S.C. ......S.R.L. Suceava contest� Decizia de impunere nr. 
....../14.07.2006, emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ....../14.07.2006, privind obliga�iile fiscale în 
sum� total� de ......lei, reprezentând impozit pe profit, taxa pe valoarea ad�ugat� 
�i accesorii ale acestora. 

 
            Petenta sus�ine c� aceste obliga�ii suplimentare au fost stabilite de c�tre 
organul de control prin interpretarea tenden�ioas� a prevederilor legale �i f�r� nici un 
suport legal care s� sus�in� cele înserate în raport. 
          Contribuabilul precizeaz� c� organul de control a considerat c� tranzac�iile 
efectuate în 2003 �i 2004 au avut loc între dou� persoane fizice afiliate �i nu între 
persoane juridice afiliate tocmai pentru a se omite prevederile H.G. nr. 1840/2004 
pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, unde se precizeaz�: 
,,Nu se efectueaz� reconsiderarea eviden�elor persoanelor afiliate când tranzac�iile 
dintre asemenea persoane au loc în termeni comerciali de pia�� liber�, precum �i în 
cazul tranzac�iilor între persoane juridice române afiliate” 
           Contestatoarea sus�ine c� a vândut utilajele men�ionate în facturile nr. 
....../14.07.2003 �i nr. ....../30.07.2003 societ��ii comerciale ...... S.R.L. Suceava prin 
negociere pe pia�a liber� �i c� aceasta din urm� având ca obiect de activitate �i 
tranzac�ii de bunuri mobiliare �i imobiliare a revândut utilajele dup� 8, respectiv 17 
zile, c�tre diver�i agen�i economici, având în vedere c� nici un act normativ nu 
prevede interdic�ia de revânzare sau un termen la care cump�r�torul are dreptul s� 
revând� marfa. 
             Petenta men�ioneaz� în contesta�ie c� nu s-a eludat legea privind impozitul pe 
profit deoarece, în contabilitate, acestea figurau cu o valoare de ......lei �i au fost 
vândute cu ......lei, realizându-se astfel o rentabilitate de 99,11%. 
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             De asemenea, agentul economic contest� metoda estim�rii valorii de pia�� a 
tranzac�iilor �i anume metoda cost-plus, pe motiv c� la art. 27 alin. 5 din H.G. nr. 
414/2002, în vigoare pân� la data de 31.12.2003, se precizeaz� c�: ,,dintre metodele 
prev�zute la alin. 4 se va utiliza cea mai adecvat� metod�, de la caz la caz.” 
            În ceea ce prive�te vânzarea din 2004 cu factura nr. ....../25.11.2004, 
contestatoarea men�ioneaz� c� aceasta se încadreaz� în prevederile H.G. nr. 
1840/2004, ce modific� �i completeaz� Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004. 
             În concluzie, petenta consider� c� a aplicat prevederile legale �i solicit� 
admiterea contesta�iei. 
                          
             II. Prin Decizia de impunere nr. ....../14.07.2006, emis� de Activitatea de 
Control Fiscal Suceava, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
....../14.07.2006, s-au stabilit în sarcina societ��ii crean�e fiscale în sum� total� de 
......lei, reprezentând ......lei impozit pe profit, ......lei taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
......lei accesorii aferente. 

 
             Inspec�ia fiscal� s-a bazat pe constat�rile înscrise în procesele verbale 
înregistrate sub nr. ....../24.03.2006 încheiat la S.C. ......S.R.L. Suceava, respectiv nr. 
……/22.03.2006 încheiat la S.C. ...... S.R.L. Suceava, de unde rezult�: 

� Proces verbal nr. ....../24.03.206, încheiat la S.C. ......S.R.L. Suceava 
              În luna iulie 2003 �i noiembrie 2004 S.C. ......S.R.L. Suceava  vândut c�tre 
S.C. ...... S.R.L. Suceava un num�r de trei mijloace fixe (ma�ini de fabricat pungi de 
diferite tipuri) la valoarea total� de ......lei, fiind emise facturile fiscale înscrise în 
tabelul de mai jos: 
                
               
Nr. 
crt. 

Num�r/dat� factur� 
fiscal� 

Valoare TVA TOTAL 

1 ....../14.07.2003 …… …… …… 

2 ....../30.07.2003 …… …… …… 

 TOTAL 2003 …… …… …… 

3 ....../25.11.2004 …… …… …… 

 TOTAL GENERAL …… …… …… 

 
            Asocia�ii principali ai S.C. ......S.R.L. Suceava sunt ......(37,5%) �i ...... 
(32,5%). Societatea este pl�titoare de impozit pe profit. 
 

� Proces verbal nr. ……/22.03.2006, încheiat la S.C. ...... S.R.L. Suceava 
             S.C ...... S.R.L. Suceava a achizi�ionat, în luna iulie 2003 �i noiembrie 2004, 
de la S.C. ......S.R.L. Suceava, trei mijloace fixe în valoare total� de ......lei plus taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent�, în baza facturilor fiscale prezentate în tabelul de mai 
sus. 
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             Ulterior, dup� 1,8,17 zile de la cump�rare, bunurile au fost vândute c�tre 
agen�i economici din �ar� la valoarea total� de ......lei, fiind emise facturile fiscale 
prezentate mai jos: 
 
Nr. crt. Num�r/dat� factur� fiscal� Valoare TVA TOTAL 
1 ...... ...... ...... ...... 

2 ...... ...... ...... ...... 

 TOTAL  ...... ...... ...... 

3 ...... ...... ...... ...... 

 TOTAL GENERAL ...... ...... ...... 

 
            Asociat unic �i administrator al societ��ii ...... S.R.L. Suceava este ....... 
Societatea este pl�titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii. 
               
            Pornind de la constat�rile din procesele verbale de mai sus, inspec�ia fiscal� a 
stabilit urm�toarele: 
 

• Asocia�ii S.C. ......S.R.L. Suceava �i S.C. ...... S.R.L. Suceava sunt persoane 
fizice asociate (fiu-mam�), dup� cum sunt definite la art. 27 alin. 3 lit. a din 
Legea nr. 414/2002 (în vigoare pân� la data de 31.12.2003), respectiv persoane 
afiliate, potrivit defini�iei de la art. 7 pct. 21 lit. a din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare (în vigoare la 
data de 01.01.2004); 

• Pre�urile înscrise în facturile fiscale întocmite de S.C. ......S.R.L. nu reflect� 
valoarea de pia�� a tranzac�iilor. Potrivit datelor de mai sus, societatea a vândut 
cele trei utilaje c�tre S.C. ...... S.R.L. Suceava la valoarea total� de ......lei, care 
le-a revândut pentru suma total� de ......lei; 

• Organul de control consider� c�, în cazul tranzac�iilor dintre S.C. ......S.R.L. 
Suceava �i S.C. ...... S.R.L. Suceava, valoarea acestora nu reprezint� valoarea 
de pia��; 

• Efectuarea tranzac�iilor a avut drept consecin�� fiscal� diminuarea impozitelor 
datorate c�tre bugetul de stat cu suma de ......lei, a�a dup� cum rezult� din 
situa�ia de calcul de mai jos: 
- impozite achitate la bugetul de stat: 

S.C. ......S.R.L. Suceava 
......x 25% = ......lei 
S.C. ...... S.R.L. Suceava 
......lei x1,5% = ......lei 

           - impozit datorat de SC. ......S.R.L. Suceava în cazul efectu�rii tranzac�iilor 
direct c�tre cump�r�tori independen�i: ......x 25% = ......lei 
           - diferen��: ......lei – ......lei – ......lei = ......lei. 
            În concluzie, inspec�ia fiscal� a estimat valoarea de pia�� a tranzac�iilor 
efectuate de S.C. ......S.R.L. Suceava, dup� cum urmeaz�: 

- pentru tranzac�iile efectuate în luna iulie 2003: ......lei 
- pentru tranzac�iile efectuate în luna noiembrie 2004: ......lei. 
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1. Cu privire la impozitul pe profit 

 
1.1 Pentru tranzac�iile efectuate în luna iulie 2003 

            Societatea a înregistrat din tranzac�iile efectuate în luna iulie 2003, profit 
impozabil în sum� de ......lei, iar la controlul fiscal a fost estimat� valoarea de pia�� a 
utilajelor la suma de ......lei, rezultând o diferen�� de ......lei, ce reprezint� profit 
impozabil suplimentar, pentru care datoreaz� impozitul aferent în sum� de ......lei, 
scadent la data de 27.10.2003. 
            Pentru neplata la termenele legale a impozitului pe profit  stabilit suplimentar 
au fost calculate accesorii fiscale în sum� total� de 35.204 lei. 
            1.2 Pentru tranzac�ia efectuat� în luna noiembrie 2004 
           La inspec�ia fiscal� a fost estimat� valoarea de pia�� a tranzac�iei la suma de 
......lei, iar societatea a înregistrat suma de ......lei, rezultând o diferen�� de ......lei, ce 
reprezint� profit impozabil suplimentar, pentru care a fost calculat impozitul aferent 
în sum� de ......lei, scadent la data de 25.01.2005. 
           Pentru neplata la termenele legale a impozitului pe profit stabilit suplimentar 
au fost calculate accesorii fiscale în sum� total� de ......lei. 

 
2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� 

 
            Urmare a recalcul�rii pre�urilor de vânzare în cazul tranzac�iilor efectuate de 
societate se modific� baza de impozitare pentru calculul taxei pe valoarea ad�ugat� 
colectat�, aferent� facturilor fiscale în cauz�, dup� cum urmeaz�: 
 
Nr. crt. Num�r/dat� factur� 

fiscal� 
Valoare 
calculat� de 
societate 

Valoare 
stabilit� la 
control 

Diferen�e 

1 ....../14.07.2003 ...... ...... ...... 

2 ....../30.07.2003 ...... ...... ...... 

 TOTAL 2003 ...... ...... ...... 

3 ....../25.11.2004 ...... ...... ...... 

 TOTAL GENERAL ...... ...... ...... 

             
            Având în vedere c� baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� se 
majoreaz� cu suma de ......lei, din care ......lei aferent� tranzac�iilor din 2003 �i ......lei 
aferent� tranzac�iilor din 2004, rezult� c� societatea datoreaz� tax� pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� total� de ......lei, din  care ......lei aferent� 
anului 2003, scadent� la data de 25.08.2003, �i ......lei aferent� anului 2004, scadent� 
la data de 27.12.2004. 

 
             Pentru neplata la termenele legale a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de c�tre organele de control, în sum� total� de ......lei, s-au calculat 
accesorii în sum� total� de ......, din care: 

- aferente tranzac�iilor efectuate în luna iulie 2003: ......lei 
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- aferente  tranzac�iilor efectuate în luna noiembrie 2004: ......lei. 
 
             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 accesorii aferente, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, se poate pronun�a cu privire la 
reconsiderarea tranzac�iei �i recalcularea impozitului pe profit, în condi�iile în 
care organele de control nu au analizat prevederile legale aplicabile tranzac�iilor 
efectuate de persoanele afiliate pentru întreaga perioad� verificat�, dac� 
opera�iunile au avut ca scop diminuarea pl��ii impozitului pe profit �i nu au 
demonstrat care dintre metodele de stabilire a pre�ului de pia�� este cea mai 
adecvat�.  
 
             În fapt, inspec�ia fiscal� s-a bazat pe constat�rile înscrise în procesele 
verbale înregistrate sub nr. ....../24.03.2006 încheiat la S.C. ......S.R.L. Suceava, 
respectiv nr. ……./22.03.2006 încheiat la S.C. ...... S.R.L. Suceava, de unde rezult� 
c�, în lunile iulie 2003, respectiv noiembrie 2004, S.C. ......S.R.L. Suceava a vândut 
c�tre S.C. ...... S.R.L. Suceava un num�r de trei mijloace fixe la valoarea total� de 
......lei, iar aceasta din urm� le-a revândut dup� 1,8,17 zile de la cump�rare c�tre 
agen�i economici din �ar� la valoarea total� de ......lei. 
            Asocia�ii principali ai S.C. ......S.R.L. Suceava sunt ......(37,5%) �i ...... 
(32,5%). Societatea este pl�titoare de impozit pe profit. 
            Asociat unic �i administrator al societ��ii ...... S.R.L. Suceava este ....... 
Societatea este pl�titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii. 
             Pornind de la constat�rile din procesele verbale de mai sus, inspec�ia fiscal� a 
stabilit urm�toarele: 
 

• Asocia�ii S.C. ......S.R.L. Suceava �i S.C. ...... S.R.L. Suceava sunt persoane 
fizice asociate (fiu-mam�), dup� cum sunt definite la art. 27 alin. 3 lit. a din 
Legea nr. 414/2002 (în vigoare pân� la data de 31.12.2003), respectiv persoane 
afiliate, potrivit defini�iei de la art. 7 pct. 21 lit. a din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare (în vigoare la 
data de 01.01.2004); 

• Pre�urile înscrise în facturile fiscale întocmite de S.C. ......S.R.L. nu reflect� 
valoarea de pia�� a tranzac�iilor. Potrivit datelor de mai sus, societatea a vândut 
cele trei utilaje c�tre S.C. ...... S.R.L. Suceava la valoarea total� de ......lei, care 
le-a revândut pentru suma total� de ......lei; 

• Organul de control consider� c�, în cazul tranzac�iilor dintre S.C. ......S.R.L. 
Suceava �i S.C. ...... S.R.L. Suceava, valoarea acestora nu reprezint� valoarea 
de pia��; 
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• Efectuarea tranzac�iilor a avut drept consecin�� fiscal� diminuarea impozitelor 
datorate c�tre bugetul de stat cu suma de …… lei, a�a dup� cum rezult� din 
situa�ia de calcul de mai jos: 
- impozite achitate la bugetul de stat: 

           S.C. ......S.R.L. Suceava 
           ......x 25% = ......lei 
           S.C. ...... S.R.L. Suceava 
           ......lei x1,5% = ......lei 
           - impozit datorat de SC. ......S.R.L. Suceava în cazul efectu�rii tranzac�iilor 
direct c�tre cump�r�tori independen�i: ......x 25% = ......lei 
           - diferen��: ......lei – ......lei – ......lei = ......lei. 
            În concluzie, inspec�ia fiscal� a estimat valoarea de pia�� a tranzac�iilor 
efectuate de S.C. ......S.R.L. Suceava, dup� cum urmeaz�: 

- pentru tranzac�iile efectuate în luna iulie 2003: ......lei 
- pentru tranzac�iile efectuate în luna noiembrie 2004: ......lei. 

           Ca urmare a celor prezentate mai sus, inspec�ia fiscal� a stabilit impozit pe 
profit suplimentar în sum� total� de ......lei, constând în: 

- ......lei impozit pe profit, scadent la data de 27.10.2003; 
- ......lei impozit pe profit, scadent la data de 25.01.2005. 

 
             Pentru neplata la termenele legale a impozitului pe profit, organele de control 
au calculat accesorii în sum� total� de ......lei. 
 
             Procesul verbal nr. ....../14.07.2006 încheiat de inspectorii din cadrul 
Activit��ii de Control Fiscal Suceava, anex� la Decizia de impunere nr. 
....../14.07.2006, a fost înaintat organelor de cercetare penal� cu adresa nr. ...... din 
26.07.2006, existând indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare are o 
înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� cu privire la contesta�ia 
formulat�. 
             Prin Decizia nr. ....../25.09.2006, Biroul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a suspendat solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de S.C. ......S.R.L. Suceava împotriva Deciziei de impunere nr. 
....../14.07.2006, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din  
14.07.2006, emise de Activitatea de Control Fiscal Suceava, pân� la pronun�area 
solu�iei definitive pe latur� penal�. 
             Prin Rezolu�ia din data de 30.11.2010, pronun�at� de Parchetul de pe lâng� 
Tribunalul Suceava, r�mas� definitiv� începând cu data de 18.04.2011, s-a respins 
plângerea formulat� de DGFP Suceava împotriva Rezolu�iei prim procurorului 
Parchetului de pe lâng� Tribunalul Suceava nr. ......din 30.11.2010 în dosarul nr. 
……/.../2011 prin care s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal� a învinuitului 
......pentru infrac�iunea prev�zut� de art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 241/2005, 
întrucât faptei îi lipse�te unul din elementele constitutive ale infrac�iunii, sub aspectul 
laturii obiective. 

 
             În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
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• pentru anul 2003, sunt aplicabile prevederile art. 27 din Legea nr. 414/2002 

privind impozitul pe profit, unde se precizeaz�:  
 
             ART. 27 
             ,,(1) În vederea determin�rii obliga�iilor fiscale, potrivit prevederilor 
prezentei legi, organele fiscale au dreptul de a controla �i de a recalcula adecvat 
profitul impozabil �i impozitul de plat� pentru: 
             a) opera�iunile care au ca scop evitarea sau diminuarea pl��ii impozitelor; 
             b) opera�iunile efectuate în numele contribuabilului, dar în favoarea 
asocia�ilor, ac�ionarilor sau persoanelor ce ac�ioneaz� în numele acestora; 
             c) datoriile asumate de contribuabili în contul unor împrumuturi f�cute 
sau garantate de ac�ionari, asocia�i ori de persoanele care ac�ioneaz� în numele 
acestora, în vederea reflect�rii reale a opera�iunii; 
            d) distribuirea, împ�r�irea, alocarea veniturilor, deducerile, creditele sau 
reducerile între 2 sau mai mul�i contribuabili ori acele opera�iuni controlate, direct 
sau indirect, de persoane care au interese comune, în scopul prevenirii evaziunii 
fiscale �i pentru reflectarea real� a opera�iunilor. 
            (2) În cazul tranzac�iilor dintre persoane asociate valoarea recunoscut� de 
autoritatea fiscal� este valoarea de pia�� a tranzac�iilor. 
           (3) În mod particular, sunt persoane asociate: 
            a) persoanele fizice, ascenden�ii, descenden�ii, colateralii, so�ul sau so�ia 
acestora �i afinii pân� la gradul al III-lea inclusiv; 
            b) o entitate �i orice alt� persoan� care de�ine inclusiv propriet��i ale 
asocia�ilor acelei persoane, în mod direct sau indirect, 20% sau mai mult din 
valoarea ori din num�rul ac�iunilor sau al drepturilor de vot din acea entitate sau 
controleaz� în mod efectiv acea entitate; 
            c) dou� entit��i, dac� o ter�� persoan� de�ine inclusiv propriet��i ale 
asocia�ilor acelei persoane, direct sau indirect, 20% sau mai mult din valoarea sau 
din num�rul ac�iunilor ori al drepturilor de vot din fiecare entitate sau controleaz� 
în mod efectiv acele entit��i. 
            (4) La estimarea valorii de pia�� a tranzac�iilor vor fi utilizate urm�toarele 
metode: 
             a) metoda compar�rii pre�urilor, în care pre�ul de vânzare al 
contribuabilului se compar� cu pre�urile practicate de alte entit��i independente de 
acesta, atunci când sunt vândute produse sau servicii comparabile; 
             b) metoda cost-plus, în care pre�ul obi�nuit al pie�ei trebuie determinat ca 
valoare a costurilor principale m�rite cu o rat� de profit similar� domeniului de 
activitate al contribuabilului; 
             c) metoda pre�ului de revânzare, în care pre�ul pie�ei este determinat pe 
baza pre�ului de revânzare a produselor �i serviciilor c�tre entit��i independente, 
diminuat cu cheltuielile de comercializare �i o rat� de profit. 
            (5) Dintre metodele prev�zute la alin. (4) se va utiliza cea mai adecvat� 
metod�, de la caz la caz. 
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            (6) Procedurile de aplicare a acestor metode se vor prezenta în 
instruc�iunile aprobate prin hot�râre a Guvernului, conform prevederilor art. 34.” 
 

• Pentru anul 2004, sunt aplicabile prevederile art. 11 �i 7 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, care prevede: 

 
            ART. 11 
           ,,Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 
            (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul prezentului 
cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop 
economic sau pot reîncadra forma unui tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul 
economic al tranzac�iei. 
            (2) În cadrul unei tranzac�ii între persoane afiliate, autorit��ile fiscale pot 
ajusta suma venitului sau a cheltuielii oric�reia dintre persoane, dup� cum este 
necesar, pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau serviciilor furnizate în 
cadrul tranzac�iei. 
             La stabilirea pre�ului de pia�� al tranzac�iilor între persoane afiliate se 
folose�te cea mai adecvat� dintre urm�toarele metode: 
             a) metoda compar�rii pre�urilor, prin care pre�ul de pia�� se stabile�te pe 
baza pre�urilor pl�tite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile 
c�tre persoane independente; 
             b) metoda cost-plus, prin care pre�ul de pia�� se stabile�te pe baza costurilor 
bunului sau serviciului asigurat prin tranzac�ie, majorat cu marja de profit 
corespunz�toare; 
             c) metoda pre�ului de revânzare, prin care pre�ul de pia�� se stabile�te pe 
baza pre�ului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane 
independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale 
contribuabilului �i o marj� de profit; 
             d) orice alt� metod� recunoscut� în liniile directoare privind pre�urile de 
transfer emise de Organiza�ia pentru Cooperare �i Dezvoltare Economic�. ” 
             ART. 7 
             ,,Defini�ii ale termenilor comuni 
            (1) În în�elesul prezentului cod, termenii �i expresiile de mai jos au 
urm�toarea semnifica�ie: 
            21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan�, dac� rela�ia 
dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele cazuri: 
             […] 
             c) o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic�, dac� orice alt� 
persoan� de�ine direct sau indirect, inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, 
minimum 33% din valoarea sau num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor 
de vot de�inute la fiecare persoan� juridic� ori dac� controleaz� în mod efectiv 
fiecare persoan� juridic�; în în�elesul acestei defini�ii, o asociere f�r� personalitate 
juridic� se consider� persoan� juridic�;” 
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             Începând cu data de 18.11.2004, sunt aplicabile prevederile H.G. nr. 
1840/2004 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004 care, la art. 11 
alin. 1, prevede: 
 
            Norme metodologice: 
            ,,1. Autorit��ile fiscale din România pot, în scopul calcul�rii obliga�iilor 
fiscale ale persoanelor afiliate, s� reconsidere eviden�ele persoanei afiliate din 
România, în scopul examin�rii fiscale, dac� în urma rela�iilor speciale dintre 
persoana afiliat� român� �i cea str�in� aceste eviden�e nu reflect� profiturile reale 
impozabile ce provin din România. Nu se efectueaz� reconsiderarea eviden�elor 
persoanelor afiliate atunci când tranzac�iile dintre asemenea persoane au loc în 
termeni comerciali de pia�� liber�, precum �i în cazul tranzac�iilor între persoane 
juridice române afiliate. Reconsiderarea eviden�elor se refer� la ajustarea 
veniturilor, cheltuielilor, în scopul calcul�rii obliga�iilor fiscale ale persoanelor 
afiliate. Reconsiderarea eviden�elor persoanelor afiliate nu se efectueaz� atunci 
când tranzac�iile dintre asemenea persoane au loc în termenii comerciali de pia�� 
liber�, respectiv ca tranzac�ii între persoane independente.” 
 
              Prin adresa nr. ...... din 016.05.2006, transmis� de Ministerul Finan�elor 
Publice – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� – Direc�ia de Metodologie �i 
Proceduri pentru Inspec�ia Fiscal�, înregistrat� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava sub nr. ....../08.06.2006 �i la Activitatea de Control Fiscal 
Suceava sub nr. ....../09.06.2006, se precizeaz�: 
 
              ,,H.G. nr. 1840/2004 pentru modificarea �i completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
H.G. 44/2004, întrucât nu are stipulat� data de la care se va aplica, atunci data 
intr�rii sale în vigoare este data public�rii în Monitorul Oficial al României, 
respectiv 18 noiembrie 2004. Pân� la aceast� dat� s-au aplicat prevederile 
Hot�rârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.” 
 
             Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, organele fiscale au dreptul de a 
recalcula impozitul pe profit pentru opera�iunile care au ca scop evitarea sau 
diminuarea pl��ii impozitului. Totodat� rezult� c�, în cazul tranzac�iilor dintre 
persoane asociate, valoarea recunoscut� de autoritatea fiscal� este valoarea de pia�� a 
tranzac�iilor. 
             Conform acestor prevederi legale, în cadrul unei tranzac�ii între persoane 
afiliate, autorit��ile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oric�reia dintre 
persoane, dup� cum este necesar, pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau 
serviciilor furnizate în cadrul tranzac�iei. 
              Art. 27 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, aplicabil� în 
2003, define�te persoanele asociate ca fiind dou� entit��i, dac� o ter�� persoan� de�ine 
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inclusiv propriet��i ale asocia�ilor acelei persoane, direct sau indirect, 20% sau mai 
mult din valoarea sau din num�rul ac�iunilor ori al drepturilor de vot din fiecare 
entitate sau controleaz� în mod efectiv acele entit��i. 
              Începând cu data de 18.11.2004 sunt aplicabile prevederile H.G. nr. 
1840/2004 din care rezult� c� nu se efectueaz� reconsiderarea eviden�elor în cazul 
tranzac�iilor între persoane juridice române afiliate. 
             Conform documentelor existente la dosarul cauzei, principalii asocia�i ai S.C. 
......S.R.L. Suceava sunt ......(37,5%) �i mama lui ...... (32,5%), iar asociat unic �i 
administrator al S.C. ...... S.R.L. este ....... 
             Având în vedere c� ...... de�ine peste 20% din num�rul de ac�iuni atât la S.C. 
......S.R.L. cât �i la S.C. ...... S.R.L., rezult� c� cele dou� societ��i sunt persoane 
juridice asociate conform prevederilor art. 27 alin. 2 lit. c din Legea nr. 414/2002 
privind impozitul pe profit aplicabil în anul 2003. 
              Conform art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, o persoan� 
juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic� dac� orice alt� persoan� de�ine direct 
sau indirect, inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau 
num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot de�inute la fiecare persoan� 
juridic� ori dac� controleaz� în mod efectiv fiecare persoan� juridic�. 
              Având în vedere c� ...... este mama lui ......, rezult� c� cei doi sunt persoane 
fizice afiliate conform prevederilor art. 27 alin (3) lit. a din Legea nr. 414/2002 
privind impozitul pe profit în vigoare în anul 2003, care prevede:  
             ,,În mod particular, sunt persoane asociate: 
             a) persoanele fizice, ascenden�ii, descenden�ii, colateralii, so�ul sau so�ia 
acestora �i afinii pân� la gradul al III-lea inclusiv;” 
�i ale art. 7 alin. 21 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în vigoare 
începând cu 01.01.2004, care prevede: 
             ,,a) o persoan� fizic� este afiliat� cu alt� persoan� fizic�, dac� acestea sunt 
rude pân� la gradul al III-lea inclusiv;”. 
 

   Totodat�, din prevederile men�ionate, se re�ine c� la stabilirea pre�ului de 
pia�� se are în vedere cea mai adecvat� dintre metodele prev�zute de legea fiscal�, 
respectiv metoda compar�rii pre�urilor, metoda cost-plus, metoda pre�ului de 
revânzare sau orice alt� metod� recunoscut�. 

  De asemenea, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au dreptul de a 
recalcula impozitul pe profit în situa�ia în care opera�iunile au ca scop evitarea sau 
diminuarea pl��ii impozitelor.  

   Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� organele de control 
nu au analizat valoarea de înregistrare a bunurilor în contabilitate �i nu au f�cut o 
analiz� care s� demonstreze care din metodele de stabilire a pre�ului de pia�� este cea 
mai adecvat�. 

   În acela�i timp, organele de inspec�ie fiscal� nu au analizat dac� tranzac�iile 
efectuate au avut ca scop evitarea sau diminuarea pl��ii impozitelor, �inând cont de 
documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului. 
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             Conform art. 63 ,,For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor 
contabile” din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  ,,Documentele 
justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie probe la 
stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte acte doveditoare, acestea 
vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere.” 
 
              Art. 92 din acela�i act normativ prevede: 
 
              ART. 92 
             ,,Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale […] 
             (2) 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 prev�zute la alin. (2) organul 
de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
            a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;” 
 
             Totodat�,  prin Ordonan�a  Parchetului ....../2010, se admite plângerea 
formulat� de petentul ......, dispunându-se scoaterea de sub urm�rire penal�. 
             În ordonan�a men�ionat� se precizeaz� c� „Este real faptul c� din declara�iile 
martorilor audia�i în caz� reiese ....s-a implicat în revânzarea utilajelor, îns� acestea 
nu sunt suficiente pentru a se re�ine c� sumele ob�inute în urma revânz�rilor au 
profitat societ��ii al c�rui  director general este, atât timp cât în eviden�ele contabile 
ale celor dou� societ��i au fost înregistrate opera�iunile de vânzare-cump�rare a�a 
cum acestea au fost realizate, cu privire la pre� �i la agen�ii economici care au 
vândut, respectiv cump�rat.” 
 
             Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale incidente 
spe�ei, rezult� c� organul de solu�ionare nu se poate pronun�a cu privire la impozitul 
pe profit în sum� de ......lei, motiv pentru care urmeaz� a se desfiin�a Decizia de 
impunere nr. ....../25.09.2006, privind suma de ......lei, urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la 
comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict 
pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
             Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 (3), „Solu�ii asupra contesta�iei” 
din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 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 
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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 Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� 
nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
unde se stipuleaz�: 
            „11.6. 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.” 
 
            Major�rile de întârziere în sum� de ......lei, aferente impozitului pe profit, 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
            Deoarece pentru debitul în sum� de ......lei, reprezentând impozit pe profit, s-a 
desfiin�at Decizia de impunere nr. ....../14.07.2006, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  uurrmmeeaazz��  aa  ssee  
ddeessffiiiinn��aa  ddeecciizziiaa  ddee  iimmppuunneerree  pprriivviinndd  aacccceessoorriiiillee  aaffeerreennttee  ddeebbiittuulluuii,,  îînn  ssuumm��  ddee  
............lleeii.. 

 
            2. Referitor la suma de ......lei, reprezentând ......lei taxa pe valoarea 
ad�ugat� �i ......accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava, se poate pronun�a cu privire la reconsiderarea tranzac�iei �i 
recalcularea taxei pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care organele de control 
nu au analizat prevederile legale aplicabile tranzac�iilor efectuate de persoanele 
afiliate pentru întreaga perioad� verificat�, dac� opera�iunile au avut ca scop 
diminuarea pl��ii impozitului pe profit �i nu au demonstrat care dintre metodele 
de stabilire a pre�ului de pia�� este cea mai adecvat�.  
 

             În fapt, în luna iulie 2003 �i noiembrie 2004, S.C. ......S.R.L. Suceava a 
vândut c�tre S.C. ...... S.R.L. Suceava un num�r de trei mijloace fixe la valoarea 
total� de ......lei, iar aceasta din urm� le-a revândut dup� 1,8,17 zile de la cump�rare 
c�tre agen�i economici din �ar� la valoarea total� de ......lei. 
             Organul de control consider� c�, în cazul tranzac�iilor dintre S.C. ......S.R.L. 
Suceava �i S.C. ...... S.R.L. Suceava, valoarea acestora nu reprezint� valoarea de 
pia��, motiv pentru care au procedat la estimarea valorii de pia�� a tranzac�iilor 
efectuate de S.C ......S.R.L. la suma total� de  ...... lei. 
              Ca urmare a recalcul�rii pre�urilor de vânzare în cazul tranzac�iilor efectuate 
de societate, organele de control au modificat �i baza de impunere pentru TVA 
aferent� facturilor fiscale în cauz�, dup� cum urmeaz�: 
               
Nr. Num�r - dat� factur� Valoare  Valoare Diferen�� TVA  
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crt.   fiscal� calculat�  
de  
societate 

stabilit� de 
organele 
de control 

baz� 
impozabil� 

aferent 

1 ....../14.07.2003 ...... ...... ...... ...... 

2 ....../30.07.2003 ...... ...... ...... ...... 

 TOTAL ...... ...... ...... ...... 

3 ....../25.11.2004 ...... ...... ...... ...... 

 TOTAL ...... ...... ...... ...... 

  
             Pentru neplata la termenele legale a taxei pe valoarea ad�ugat�, respectiv 
25.08.2003 pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii iulie 2003 �i 27.12.2004 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii noiembrie 2004, organele de control 
au calculat accesorii fiscale în sum� total� de ......lei. 
 
            În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

• Pentru anul 2003 sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 

 
            ART. 18 
            ,,(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
            a) pentru livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii, altele decât cele 
prev�zute la lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care 
urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, 
beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv subven�iile direct legate de pre�ul acestor 
opera�iuni, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�;” 
             ART. 137 
           ,,Baza de impozitare pentru opera�iuni în interiorul ��rii 
           (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 
            a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute 
la lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartid� ob�inut� sau care urmeaz� a 
fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau 
a unui ter�, inclusiv subven�iile direct legate de pre�ul acestor opera�iuni;” 
 
             Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, baza de impozitare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în cazul livr�rilor de bunuri este constituit� din tot ceea ce 
constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori 
prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�. 
             Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� în lunile iulie 2003 �i 
noiembrie 2004, S.C. ......S.R.L. Suceava a vândut c�tre S.C. ...... S.R.L. un num�r de 
3 utilaje în valoare total� de ......lei, iar aceasta le-a revândut dup� 1,8 respectiv 17 
zile c�tre diver�i agen�i economici din �ar� la valoarea de ......lei, valoarea total� a 
încasat� de S.C. ......S.R.L. reprezentând doar 4,6% din valoarea încasat� de S.C. ...... 
S.R.L. în urma revânz�rii utilajelor. 
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             De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� organele 
de control au  estimat valoarea de pia�� a tranzac�iilor efectuate de c�tre S.C. 
......S.R.L. dup� cum urmeaz�: 
              - pentru tranzac�iile efectuate în luna iulie 2003 valoarea de pia�� a 
tranzac�iilor stabilit� de c�tre organele de control este de ......lei; 
              - pentru tranzac�iile efectuate în luna noiembrie 2004 valoarea de pia�� a 
tranzac�iilor stabilit� de c�tre organele de control este de ......lei. 
 
             Dup� cum s-a ar�tat la punctul 1, în cazul unei tranzac�ii între persoanele 
afiliate, organele fiscale pot ajusta suma veniturilor sau a cheltuielilor oric�reia dintre 
persoane pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor furnizate în cadrul tranzac�iei. 
            Începând cu data de 18.11.2004 sunt aplicabile prevederile H.G. 1840/2004, 
citate de asemenea, la punctul 1 din prezenta decizie, din care rezult� c� nu se 
efectueaz� reconsiderarea eviden�elor în cazul tranzac�iilor între persoane juridice 
române afiliate. 
             De asemenea, la punctul 1 din prezenta decizie, s-a demonstrat c� S.C. 
......S.R.L. �i S.C. ...... S.R.L. sunt persoane juridice afiliate.  
             Conform prevederilor art. 27 alin. 4 din Legea nr. 414/2002 �i ale art. 11 alin. 
2 din Legea nr. 571/2003, citate la punctul 1 din prezenta decizie, la stabilirea 
pre�ului de pia�� se are în vedere cea mai adecvat� dintre metodele prev�zute de legea 
fiscal�, respectiv metoda compar�rii pre�urilor, metoda cost plus, metoda pre�ului de 
revânzare sau orice alt� metod� recunoscut�. 

    Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� organele de control 
nu au analizat valoarea de înregistrare a bunurilor în contabilitate �i nu au f�cut o 
analiz� care s� demonstreze care din metodele de stabilire a pre�ului de pia�� este cea 
mai adecvat�. 
               Conform art. 63 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  
,,Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului constituie 
probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte acte 
doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere.” 
 
   Iar conform  art. 92 din acela�i act normativ ,,(2) 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 prev�zute la alin. (2) organul 
de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
            a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;” 
              
             Totodat�,  prin Ordonan�a  Parchetului ....../2010, se admite plângerea 
formulat� de petentul ......, dispunându-se scoaterea de sub urm�rire penal�. 
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             În ordonan�a men�ionat� se precizeaz� c� „Este real faptul c� din declara�iile 
martorilor audia�i în caz� reiese ....s-a implicat în revânzarea utilajelor, îns� acestea 
nu sunt suficiente pentru a se re�ine c� sumele ob�inute în urma revânz�rilor au 
profitat societ��ii al c�rui  director general este, atât timp cât în eviden�ele contabile 
ale celor dou� societ��i au fost înregistrate opera�iunile de vânzare-cump�rare a�a 
cum acestea au fost realizate, cu privire la pre� �i la agen�ii economici care au 
vândut, respectiv cump�rat.” 
 
             Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale incidente 
spe�ei, rezult� c� organul de solu�ionare nu se poate pronun�a cu privire la taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ......lei, motiv pentru care urmeaz� a se desfiin�a 
Decizia de impunere nr. ....../25.09.2006, privind suma de ......lei, urmând ca 
organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de 
la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, 
strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea 
în vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
              
             Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 (3) din  O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 
nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004 �i ale pct. 12.7 din Ordinul Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, citate la punctul anterior. 
 
            Major�rile de întârziere în sum� de ......lei, aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
            Deoarece pentru debitul în sum� de ......lei, reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat�, s-a desfiin�at Decizia de impunere nr. ....../14.07.2006, conform pprriinncciippiiuulluuii  
ddee  ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  
uurrmmeeaazz��  aa  ssee  ddeessffiiiinn��aa  ddeecciizziiaa  ddee  iimmppuunneerree  pprriivviinndd  aacccceessoorriiiillee  aaffeerreennttee  
ddeebbiittuulluuii,,  îînn  ssuumm��  ddee  ............lleeii.. 

 
             Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 27 alin. 1 lit. a), alin. 2 �i 3 lit. a din Legea nr. 414/2002 privind 
impozitul pe profit, art. 11 alin. 1 �i 2, art. 7 alin. 21 lit. a �i art. 137 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, art. 11 alin. 1 din H.G. nr. 1840/2004 pentru 
modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. 44/2004, art. 18 alin. 1 lit. a din Legea nr. 
345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, pct. 102.5 din Normele metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004 �i 
ale pct. 12.7 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137/2011 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate 
cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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                                  DECIDE: 

 
              Desfiin�area Deciziei de impunere nr. ...... din 14.07.2006, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 14.07.2006, privind suma de ......lei, 
reprezentând: 
             - ......lei impozit pe profit; 
             -   ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
             -   ......lei dobânzi aferente impozitului pe profit; 
             -   ......lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
             -   ......lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
             -   ......lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
             -   ......lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
              - ......lei penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, urmând 
ca printr-o alt� echip� s� se procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la 
punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i 
perioad� �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, 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 decizia de 
impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
 
             Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de 
la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
         


