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ROMÂNIA - Ministerul Economiei �i Finan�elor  
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Directia Generala a Finantelor Publice Caras-Severin 
     SERVICIUL SOLUTIONARE CONTESTATII 

 
 

 
DECIZIA NR.  

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. X SRL , înregistrat� la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice  sub nr…../2008 
 

    Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, a fost 
sesizat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� II din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, 
prin adresa nr…./2008, înregistrat� la D.G.F.P. sub nr…../2008 asupra contesta�iei formulat� 
de S.C. X SRL, Str…..,  jud…...  
    

Contesta�ia a fost formulat� împotriva “Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal�’’ nr…../2008, prin care au fost 
stabilite în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale reprezentând: 
 
       - …..lei – taxa pe valoare ad�ugat�; 
       - …..lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�; 
       - …..lei - impozit pe profit; 
       - …..lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit;  
      
 Suma total� contestat� de S.C. X SRL este de ….lei, fa�� de suma total� de …. lei stabilit� 
prin “Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal�’’ nr…./2008. 

 
Contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr…./2008, având la baza 
constat�rile din Raportul de inspec�ie fiscal� nr…../2008, a fost înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin sub nr…../2008. 
 
     Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  
 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile  art.209, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice este legal investit s� se pronun�e asupra contesta�iei 
formulat� de S.C. X SRL. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� contestatara solicit� anularea Deciziei de impunere  privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ia fiscal�  nr…../2008 �i 
exonerarea de la plat� a impozitelor stabilite suplimentar, invocând în sus�inerea cauzei 
urm�toarele:  

 
1. Referitor la taxa pe valoare ad�ugat� 
 

      Contestatoarea arat� c� ‘’TVA-ul în sum� de…. lei din valoarea facturii nr…../2006 de … 
lei este deductibil� fiscal deoarece reprezint� TVA-ul dintr-un deviz de lucrare în valoare de 
…lei reprezint� modernizare la spa�ii comerciale nesolicitat de organele de control fiscal’’. 
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 Contestatoarea mai arat� c� ‘’ TVA-ul de plat� în sum� de …. lei reprezentând TVA din 
factura nr…../2007 este deductibil fiscal deoarece are la baz� un  deviz de lucr�ri în valoare 
total� de …..lei  reprezentând moderniz�ri la spa�ii comerciale nesolicitat de organele de 
control fiscal’’. 
 Totodat�, contestatoarea mai arat� c� ‘’ suma de …. lei reprezentând TVA din avansuri 
încasate de la clien�i, este gre�it calculat�, dac� suma încasat� este de ….lei TVA de plat� 
din aceast� sum� este de …. �i nu …. lei’’. 
 În acela�i context, contestatoarea precizeaz� c�, ‘’nu se aplic� TVA-ul asupra avansului ci 
din avansul încasat ’’, iar ‘’suma încasat� de….. lei nu reprezint� avans, trebuia s� fie 
decontat� din contul de clien�i neîncasa�i’’. 
 De asemenea, S.C. X SRL contest� major�rile de întârziere în sum� total� de…. lei, 
‘’calculate în mod eronat pe sume incorecte’’.  

   
2. Referitor la impozitul pe profit 
 

S.C. X , contest� calculul impozitului pe profit întrucât ‘’ acesta nu se efectueaz� doar la 
cheltuiala nedeductibil� ci la diferen�a dintre venituri �i cheltuieli, societatea înregistrând 
pierderi ca atare acest impozit nu este calculat corect �i ca atare nici major�rile la impozitul pe 
profit’’. 
 
      II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. …./….2008, care a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere contestate, organele de inspec�ie fiscal� ale Serviciului de Inspec�ie Fiscal� – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� II din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, au 
constatat urm�toarele: 
   
      Inspec�ia fiscal� s-a efectuat ca urmare a cuprinderii societ��ii în programul de activitate 
pentru luna iulie 2008. 
 Perioada supus� verific�rii a fost 01.01.2004 - 31.03.2008. 
 

1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�   
 

     Perioada verificat�:01.01.2004-31.03.2008 
 
     1.1  Taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� 
       
      Din verific�rile efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� S.C. X SRL are 
încheiate trei contracte de prest�ri servicii ‘’ repara�ii spa�ii comerciale’’ în calitate de: 

1.’’beneficiar’’ – contract nr…./01.10.2006 cu ‘’SC A SRL’’ 
2.’’beneficiar’’ – contract nr…/01.06.2006 cu ‘’SC B SRL’’ 
3.’’prestator’’   - contract nr…/06.01.2007 cu ‘’SC A SRL’’ 
 
În vederea stabilirii  realit��ii �i legalit��ii opera�iunilor amintite mai sus, pentru acordarea 

dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, organele de inspec�ie fiscal� s-au 
deplasat la sediul contestatoarei ‘’în vederea efectu�rii unui control încruci�at pentru 
verificarea modului de înregistrare în contabilitate �i în decontul de TVA a facturilor emise 
c�tre ‘’SC A SRL’’ �i primite de la ’’SC A SRL’’ �i ’’SC B SRL’’. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru contractul nr…./01.10.2006 încheiat 
între S.C. X SRL �i ‘’SC A SRL’’ a fost emis� factura fiscal� nr……/15.12.2006 în valoare 
total� de …. lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� …. lei. În urma verific�rilor 
efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru acest contract nu exist� 
documente justificative pentru presta�iile zilnice pentru durata a 4ore/zi respectiv: rapoarte de 
lucru, devize de lucr�ri, eviden�a personalului participant la lucrare, proces verbal de recep�ie 
a lucr�rii, realitatea opera�iunii nefiind astfel justificat�. 
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Având în vedere prevederile art.21, alin.(4), lit.f) din  Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal ,cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
‘’cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� documente justificative prin care 
s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii’’ sunt cheltuieli nedeductibile �i TVA aferent�,  astfel 
“suma de…. lei reprezint� taxa pe valoarea ad�ugat� nedeductibil�, iar suma de….. lei,  este 
o cheltuial� nedeductibil�.’’ 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru contractul 
nr…../01.06.2006 încheiat între S.C. X SRL �i ‘’SC B SRL’’ a fost emis� factura fiscal� 
nr…../2007 în valoare total� de…. lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� …. lei. În 
urma verific�rilor efectuate organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru acest contract 
nu exist� documente justificative pentru presta�iile zilnice pentru durata a 4ore/zi respectiv: 
rapoarte de lucru, devize de lucr�ri, eviden�a personalului participant la lucrare, proces verbal 
de recep�ie a lucr�rii, realitatea opera�iunii nefiind astfel justificat�. 

Având în vedere prevederile art.21, alin.(4), lit.f) din  Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
‘’cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� documente justificative prin care 
s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii’’ sunt cheltuieli nedeductibile �i TVA aferent�, astfel 
‘’suma de …. lei reprezint� taxa pe valoarea ad�ugat� nedeductibil�, iar suma de …. lei,  este 
o cheltuial� nedeductibil� fiscal la calculul impozitului pe profit.’’ 

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� arat� c� soldul contului ‘’212’’ – Construc�ii la data 
de 31.03.2006 era în valoare de …. lei, iar în luna aprilie 2006 contestatoarea achizi�ioneaz� 
de la ’’SC B Impex SRL’’ dou� spa�ii comerciale (2 chio�curi alimentare) cu factura fiscal� 
nr…../2006 cu valoare total� de …. lei, din care taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de … lei, 
iar valoarea f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� de …. lei, este înregistrat� de societate în contul 
‘’212’’- Construc�ii, astfel la 31.03.2008 soldul debitor al contului ‘’212’’ este în valoare de 
…lei. 

Concluzionând, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� prest�rile de servicii efectuate 
de ‘’SC  A SRL” �i ‘’ SC B SRL” nu sunt opera�iuni reale întrucât nu au la baz� documente 
justificative, iar valoarea de inventar al bunurilor mobile, nu a fost majorat� cu valoarea 
acestor presta�ii, respectiv cu suma de ….. lei. 

 
    1.2  Taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� 
 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna ianuarie 2007, contestatoarea 
încaseaz� un avans în sum� de …. lei în contul de avans clien�i (419), f�r� s� colecteze taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent�, în sum� de …. lei, pe care îl factureaz� în luna august 2007, 
iar în luna august 2007 societatea mai încaseaz� suma de …. lei în contul de avans clien�i 
(419), f�r� s� colecteze taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, în valoare de…. lei, înc�lcând 
astfel prevederile art.134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în 
vigoare la aceea dat�. 

În urma verific�rior efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�,  S.C. X SRL a 
emis factur� pentru primul avans încasat doar în luna august 2007, iar pentru avansul în suma 
de …. lei încasat în luna august 2007 nu  emite factur� pân� la data de 31.03.2008. 
    Având în vedere cele de mai sus, organele de inspec�ie fiscal� a�a cum prezint� în tabelul 
din cuprisul Raportului de inspec�ie fiscal� nr…./2008 (pagina 5) au  calculat major�ri de 
întârziere astfel: 
- pentru suma de … lei au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de… lei pentru 

perioada 25.02.2007-25.09.2007, 
- pentru suma de …. lei reprezentând diferen�� de tax� pe valoare ad�ugat� de plat� au 

fost calculate major�ri în sum� de… lei pentru perioada 25.09.2007-18.07.2008.  
 

    Concluzionând, rezultatul inspec�iei fiscale par�iale privind  taxa pe valoarea ad�ugat� 
 organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina contestatoarei urm�toarele: 
- taxa pe valoare ad�ugat� nedeductibil�        …lei 
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- taxa pe valoarea ad�ugat� necolectat�         …. lei 
- major�ri de întârziere        …..lei  
 

2. Referitor la impozitul pe profit 
 

  Perioada verificat�:01.07.2007-31.03.2008 
 

         În perioada ianuarie 2004 – decembrie 2006 societatea este pl�titoare de impozit pe   
veniturile microîntreprinderii, iar începând cu data 01.01.2007 î�i modific� sistemul de  
impunere trecând la impozitul pe profit. 
      La determinarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat, organele de inspec�ie 
fiscal� au avut în vedere verificarea veniturilor realizate �i a cheltuielilor aferente acestora, pe 
natura de cheltuieli, precum �i structura veniturilor impozabile �i a cheltuielilor nedeductibile 
din punct de vedere fiscal. 
     Organele de inspec�ie fiscal� arat� c�, a�a cum au precizat la punctul 1 la capitolul Taxa 
pe valoarea ad�ugat� deductibil�  a fost stabilit� cheltuiala nedeductibil� în sum� de… lei, iar 
în conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, au stabilit profitul impozabil, calculând diferen�a de 
impozit pe profit în sum� de …. lei, conform art.17 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
     Pentru diferen�a de impozit pe profit de…. lei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de …lei, pentru perioada 25.04.2007- 18.07.2008.  

          Concluzionând, rezultatul inspec�iei fiscale par�iale privind impozitul pe profit, organele 
   de inspec�ie fiscal� au stabilit în sarcina contestatoarei urm�toarele: 

    - diferen�� impozit pe profit                                                             …. lei 
    - major�ri de întârziere                                                                   ……lei  

 
       III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele invocate de 
contestatar�, documentele existente la dosarul cauzei �i prevederile actelor normative în 
vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele: 
 

1.Taxa pe valoarea ad�ugat� 
 

      Perioada supus� verific�rii:01.01.2004 - 31.03.2008 
 
      1.1. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de…lei, stabilit� prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr…../2008, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice, prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, se poate pronun�a asupra acesteia, în 
condi�iile în care din raportul de inspec�ie fiscal� nu rezult� temeiul legal aplicabil spe�ei în 
cauz�. 

 
     În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în conformitate cu  contractul 
nr…./01.10.2006 încheiat cu ‘’SC A SRL’’ în calitate de ‘’prestator’’, SC X SRL în calitate de 
‘’beneficiar’’, angajeaz� o prestare de servicii ‘’modernizare spa�ii comerciale’’, în urma c�ruia 
prestatorul emite factura fiscal� nr…./15.12.2006 în valoare de….lei, din care taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de….lei. Organele de inspec�ie fiscal� au solicitat contestatoarei 
documente justificative pentru presta�iile zilnice pentru durata a 4ore/zi respectiv: rapoarte de 
lucru, devize de lucr�ri, eviden�a personalului participant la lucrare, proces verbal de recep�ie 
a lucr�rii, care s� justifice realitatea presta�iei, documente ce nu au fost prezentate de 
societate. 
  

 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, SC X SRL, conform 
contractului  nr…../01.06.2006 încheiat cu ‘’SC B SRL’’ în calitate de ‘’prestator’’, SC X SRL în 
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calitate de ‘’beneficiar’’, angajeaz� o prestare de servicii ‘’modernizare spa�ii comerciale’’, în 
urma c�ruia prestatorul emite factura fiscal� nr…../27.03.2007 în valoare de…. lei, din care 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de….lei. Organele de inspec�ie fiscal� au solicitat 
contestatoarei documente justificative pentru presta�iile zilnice pentru durata a 4ore/zi 
respectiv: rapoarte de lucru, devize de lucr�ri, eviden�a personalului participant la lucrare, 
proces verbal de recep�ie a lucr�rii, care s� justifice realitatea presta�iei, documente ce nu au 
fost prezentate de societate. 

Urmare a constat�rilor prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
suma de….. lei (…. lei + …. lei), reprezint� taxa pe valoarea ad�ugat� nedeductibil�, aferent� 
facturii nr…../15.12.2006 �i facturii nr……/27.03.2007 (prest�ri de servicii care nu au la baz� 
documente prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii), fiind de plat� în sarcina 
contestatoarei. 
     Din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� precum �i din Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal�  nr…../2008, 
la pct.2.1.3. ‘’Temeiul de drept’’, se re�ine c� în cazul în spe�� organele de inspec�ie fiscal� au 
invocat prevederile Titlului II ‘’Impozitul pe profit’’, art.21, alin.(4), lit.f) din  Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal,cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora: 
 
‘’(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
[…] 
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;’’ 
 

Temeiul legal invocat de organele de inspec�ie fiscal� se refer� la cheltuielile nedeductibile 
din punct de vedere fiscal, luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit �i nu la faptul c� 
taxa pe valoarea ad�ugat� nu poate fi dedus�.  

Astfel, ca urmare a constat�rilor înscrise în Raportul de inspectie fiscal� nr…./2008 �i a 
temeiului legal invocat de organele de inspec�ie fiscal� la stabilirea taxei pe valoarea 
ad�ugat� nedeductibil� în sum� de…. lei (…. lei +…. lei), nu rezult� încadrarea în prevederile 
legale a faptelor constatate. 

 
În drept, se va face aplicarea prevederilor art.216, alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 
 
(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare“”, astfel c� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere 
nr…./2008, emis� în baza  Raportul de inspectie fiscala nr…../2008, în ceea ce prive�te taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de……  lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� prin alt� 
echip� de inspec�ie s� efectueze o nou� verificare asupra acelora�i documente, pentru acea�i 
perioad� �i pentru acela� impozit. 
      În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere �i prevederile pct.12.7 �i 
12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 
 
“ 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioad� �i acelasi obiect al contesta�iei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
   12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
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La reverificare, organele de inspec�ie fiscal� vor avea în vedere prevederile legale cu 
privire la regimul deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� , aplicabile spe�ei. 

 
1.2 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� 
 
A. În ceea ce prive�te suma de….. lei reprezentând major�ri de întârziere calculate pentru 

colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� cu întârziere, aferent� avansului încasat, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� aceste major�ri. 

 
     În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna ianuarie 2007, contestatoarea 
încaseaz� un avans în sum� de…. lei în contul 419 ‘’Clien�i –Creditori’’, f�r� s� colecteze taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent�, în sum� de…. lei, pe care îl factureaz� în luna august 2007. 
În consecin��, pentru colectarea cu întârziere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de….lei,  
organele de inspec�ie fiscal�, au calculat major�ri de întârziere în sum� de…. lei, în 
conformitate cu prevederile art.119 �i art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

   
În drept,  sunt aplicabile prevederile art.119 �i art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul 

de procedur� fiscal�, republicat� unde se precizeaz�: 
 

’’ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 

    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se 
datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
 
ART. 120 

    Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 

imediat    
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusive ’’,  
 
coroborat cu art. 134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare: 
 

ART.134 
   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: 
 […]     
b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans efectuate înainte de data la 
care intervine faptul generator. Fac excep�ie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru 
plata importurilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente importului, precum �i orice avansuri 
încasate pentru opera�iuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezint� plata 
par�ial� sau integral� a contravalorii bunurilor �i serviciilor, efectuat� înainte de data livr�rii 
sau prest�rii acestora; 
 Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, aplicabile în spe��, se re�ine c� 
exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat�, intervine la data la care se încaseaz� avansul. 
      Prin urmare, deoarece contestatoarea încaseaz� avansul de la client  în luna ianuarie 
2007, pe care îl factureaz� ulterior clientului doar în luna august 2007, organele de inspec�ie 
fiscal� în mod legal au calculat major�ri de întârziere în conformitate cu prevederile legale 
citate mai sus, drept pentru  care contesta�ia pentru suma de….lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� colectat� cu întârziere, urmeaz� a fi respins� 
ca neîntemeiat�.   

 
     B. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în sum� de …. lei aferent� 
avansului încasat de la client �i major�rile de întârziere aferente în sum� de…. lei, cauza 
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supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea pe fond, în condi�iile în care organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat eronat taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� �i implicit baza de calcul a 
major�rilor de întârziere aferente. 
 

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�  SC X SRL, încaseaz� în luna agust 
2007 suma de …..lei în contul de avans clien�i (419), f�r� s� colecteze taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� în sum� de…..lei �i f�r� s� emit� factura pentru acest avans, fiind 
înc�lcate prevederile art. 134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit diferen�a de taxa pe valoarea ad�ugat� de plat� în 
sum� de…. lei pentru care au calculat major�ri de întârziere în sum� de…. lei, în conformitate 
cu prevederile art.119 �i art.120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal�, se re�ine c� suma de ….lei, reprezentând 
taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� aferent� avansului clienti (cont 419) în sum� de….lei, a 
fost calculat� eronat în sensul c� a fost aplicat� cota standard de 19% asupra sumei încasate 
(…lei x 19%) �i nu din suma încasat�. 

Având în vedere faptul c� taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� a fost stabilit� eronat, 
rezult� c� �i baza de calcul a major�rilor de întârziere aferente este eronat stabilit�. 

Totodat�, se re�ine �i faptul c�, în cuprinsul Raportului de inspectie fiscal� nr…./2008 la 
pagina 5, referitor la cuantumul major�rilor de întârziere stabilite de organele de inspec�ie 
pentru  suma de….. lei reprezentând diferen�a de taxa pe valoarea ad�ugat� de plat�, este 
înscris� suma de…. lei, iar în tabelul prezentat în acea�i pagin� este înscris� suma de…lei, 
aceasta din urm� reg�sindu-se �i în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr…../2008. Astfel c�, în 
situa�ia dat�, organele de solu�ionare se afl� în imposibilitatea de a  se pot pronun�a cu privire 
la suma corect� reprezentând major�ri de întârziere aferente diferen�ei de taxa pe valoarea 
ad�ugat� de plat�, pentru perioada 25.09.2007 – 18.07.2008. 

Prin urmare, în baza considerentelor mai sus prezentate, se va face aplicarea prevederilor 
art.216, alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care men�ioneaz�: 
    ’’Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare”, astfel c� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr…../2008, emis� în baza Raportului de inspectie fiscala nr…./2008, în ceea ce prive�te taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de…. lei �i major�ri de întârziere aferente în suma de…. lei, 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal� prin alt� echip� de inspec�ie s� efectueze o nou� 
verificare asupra acelora�i documente, pentru acea�i perioad� �i pentru acela� impozit. 

 
     În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile pct.12.7 �i 
12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 
 
“ 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioad� �i acelasi obiect al contesta�iei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 

2. Impozitul pe profit 
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 Referitor la impozitul pe profit în sum� de…. lei aferent anului 2007 �i major�rile de 

întârziere aferente în sum� s� de…. lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� aceste obliga�ii 
fiscale au fost stabilite în mod corect �i legal în sarcina contestatoarei. 

 
   Perioada verificat�:01.01.2007 - 31.03.2008. 

 
   În fapt, conform contractului  nr…./01.06.2006 încheiat cu ‘’SC B SRL’’ în calitate de 
‘’prestator’’, SC X SRL în calitate de ‘’beneficiar’’, angajeaz� o prestare de servicii 
‘’modernizare spa�ii comerciale’’, în urma c�ruia prestatorul emite factura fiscal� 
nr……/27.03.2007 în valoare de…. lei, din care taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de….lei. 
Organele de inspec�ie fiscal� au solicitat contestatoarei documente justificative pentru 
presta�iile zilnice pentru durata a 4ore/zi respectiv: rapoarte de lucru, devize de lucr�ri, 
eviden�a personalului participant la lucrare, proces verbal de recep�ie a lucr�rii, care s� 
justifice realitatea presta�iei, documente ce nu au fost prezentate de societate. 

Urmare a celor prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
deductibilitate la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu serviciile prestate de furnizorul 
citat mai sus, în sum� de…..lei (….. lei - …… lei) din factura nr…../27.03.2007, stabilind 
diferen�a de impozit pe profit în sum� de….. lei, calculat� prin aplicarea cotei de impozit 
prev�zute la art.17 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare la baza impozabil� (…..lei x16%). 
     Pentru diferen�a de impozit pe profit  constatat�, organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de…… lei. 

Prin contesta�ia formulat� de SC X SRL se re�ine c�, societatea nu contest� temeiul legal 
invocat de organele de inspec�ie fiscal�, ci modul de calcul al impozitului pe profit, respectiv 
faptul c� ‘’acesta nu se efectueaz� doar la cheltuiala nedeductibil� ci la diferen�a dintre 
venituri �i cheltuieli, societatea înregistrând pierderi ca atare acest impozit nu este calculat 
corect �i ca atare nici major�rile la impozitul pe profit’’. 
 

În drept,  art.17, art.19, alin.(1), art.34, alin.(1), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare unde se prevede: 

 
’’ART. 17 
Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil este de 16%, cu 
excep�iile prev�zute la art. 38.’’ 
 
 
’’ART.19 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i 
cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile.[…]’’ 

 
’’ART.34 
(1) Plata impozitului se face astfel: 
b) contribuabilii, al�ii decât cei prev�zu�i la lit. a), au obliga�ia de a declara �i pl�ti impozitul 

pe profit trimestrial, pân� la data de 25 inclusiv a primei luni urm�toare trimestrului pentru care 
se calculeaz� impozitul, dac� în prezentul articol nu se prevede altfel. […] 
  
 Din prevederile legale mai sus enun�ate, se re�ine c� profitul impozabil se calculeaz� ca 
diferen�� între veniturile realizate �i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, din care 
se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile. 
 De asemenea, societatea are obliga�ia pl��ii impozitului pe profit trimestrial pân� data de 
25 a lunii urm�toare trimestrului, pentru care se calculeaz� acesta, impozit care se calculeaz� 
�i înregistreaz� trimestrial, cumulat de la începutul anului fiscal. 



 9 

 Din con�inutul Raportului de inspectie fiscal� nr…../2008 se re�ine c�, obiectul calculului 
diferen�ei de impozit pe profit l-a reprezentat contravaloarea cheltuielilor privind serviciile 
prestate - factura nr…../27.03.2007, în sum� de….. lei,  considerate de organele de inspec�ie 
fiscal� ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul profitului impozabil. 
 Determinarea impozitului pe profit s-a efectuat conform prevederilor art.19, pct.(1) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv ca 
diferen�� între veniturile realizate �i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, din care 
se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile. 

Întrucât, constatarea organelor de inspec�ie fiscal� prive�te o opera�iunea contabil� 
efectuat� de societate în luna martie 2007, iar la trimestrul I 2007 societatea figureaz� în baza 
de date a A.F.P....., cu impozit pe profit datorat în sum� de….. lei, conform copiei dup� 
‘’Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat’’, înregistrat� sub 
nr…./2007 (anexat� la dosarul cauzei de organele de inspec�ie fiscal�), baza impozabil� 
suplimentar� r�mâne în sum� absolut� de…. lei, iar prin aplicarea cotei legale de 16%, a 
rezultat diferen�a de impozit pe profit în sum� de…..lei. De asemenea, S.C. X SRL �i la 
31.12.2007 figureaz� în baza de date a A.F.P…., cu impozit pe profit datorat aferent anului 
2007, conform duplicatului ‘’Declara�ie privind impozitul pe profit pentru anul 2007’’ 
înregistrat� sub nr…./2008 (anexat� la dosarul cauzei de organele de inspec�ie fiscal�). 

Având în vedere cele prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au determinat în 
mod corect �i legal impozitul pe profit, motiv pentru care se va respinge ca neântemeiat� 
contesta�ia societ��ii, pentru suma de….lei, reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar.  

În ceea ce prive�te major�rile de întârziere stabilite de organele de inspec�ie fiscal� prin 
‘’Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr…../2008’’, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr…./2008, se re�ine c� 
acestea, reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul. Deoarece în sarcina contestatoarei 
a fost re�inut ca datorat debitul în sum� de …..lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar 
de plat�, aceasta datoreaz� �i major�rile de întârziere în sum� de …. lei, aferente impozitului 
pe profit stabilit suplimentar, conform principiului de drept ‘’accesoriul urmeaz� principalul’’, 
fapt pentru care contesta�ia urmeaz� s� fie respins� ca neântemeiat�.  
 
 De re�inut este �i faptul c�, S.C. X SRL nu a prezentat documente justificative sau 
înscrisuri care s� sus�in� argumentele  invocate, care s� înl�ture constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�. 
  
      3. Referitor la suma de …lei contestat� în plus de societate (…. lei - …. lei), cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice, prin Serviciul de  
Solu�ionare a Contesta�iilor, se poate pronun�a asupra acesteia, în  condi�iile în care prin 
Decizia de impunere nr…../2008, emis� în baza  Raportului de inspectie fiscala nr…../2008, 
nu a fost stabilit� în sarcina societ��ii.  
 
      În fapt, societatea contest� obliga�ii fiscale suplimentare în sum� total� de…. lei.  
     Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� nr…../2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr…../2008, organele de inspec�ie fiscal�, au stabilit în sarcina contestatoarei obliga�ii fiscale 
în sum� total� de…..lei, astfel c� diferen�a în sum� de….lei, nu este individualizat� în decizia 
de impunere mai sus enun�at�. 
 
    În drept, sunt aplicabile prevederile art.206, alin.(1), lit.b) �i alin.(2) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, care precizeaz�: 
 
‘’ART. 206 
    Forma si con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
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    b) obiectul contestatiei; 
    c) motivele de fapt si de drept; 
    d) dovezile pe care se intemeiaz�; 
    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila in cazul 
persoanelor juridice. Dovada calita�ii de împuternicit al contestatorului, persoana fizic� sau 
juridic�, se face potrivit legii. 
     
    (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, cu exceptia 
contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”  
       
     Având în vedere faptul c�, societatea contest� o sum� mai mare decât cea stabilit� �i 
înscris� de organele de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr…./2008 �i �inând cont de 
prevederile legale aplicabile în spe��, pentru diferen�a de….lei (…. lei – …. lei) 
neindividualizat� în titlul de crean��, contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca fiind f�r� obiect.   
 
      Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor, art.17, 
art.19, alin.(1), art.34, alin.(1), lit.b), art.134^2, alin.(2), lit.b) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.119, art.120, art.206, alin.(1), lit.b) �i 
alin.(2), art.216, alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
pct.12.7 �i 12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se 
       

DECIDE 
 

1. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr…../2008 pentru suma de…..  lei , 
reprezentând : 
                   - …… lei  - taxa pe valoare ad�ugat�; 
                   - …….lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�,  
urmând ca organele de inspec�ie fiscal� prin alt� echip� de inspec�ie, s� efectueze o nou� 
verificare pentru acea�i perioad� �i pentru acela�i tip de impozit, �inând cont de prevederile 
legale aplicabile în spe��, de cele precizate prin prezenta decizie �i în func�ie de cele 
constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.   
 
2. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL pentru suma de…. lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
3. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL pentru suma de…. lei, 
reprezentând: 
        -    ……. lei - impozit pe profit; 
        -    ……. lei - major�ri de întîrziere aferente impozitului pe profit. 

  
4. Respingerea ca f�r� obiect a contesta�iei formulat� de SC X SRL pentru suma de…. lei 
reprezentând sum� contestat� în plus fa�� de cea stabilit� în Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr…../2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr……/2008. 
     

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni,  la Tribunal. 

  


