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DECIZIA NR. __9___ 
din _________25.01.2012_____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
....................., 

din localitatea ………….., jude�ul Suceava, 
CUI ………….., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ……… din …………. 

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

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ………., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ………….., cu privire la 
contesta�ia formulat� de ....................., din localitatea …………………….., jude�ul 
Suceava. 

 
..................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 

privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
....................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ....................., înregistrat la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., cu privire la suma de 
....................., reprezentând: 

 
• ..................... – impozit pe profit; 
• ..................... – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
• ..................... – TVA; 
• ..................... – major�ri de întârziere aferente TVA. 

 
De asemenea, societatea contest� �i Dispozi�ia privind m�surile stabilite de 

organele de inspec�ie fiscal� nr. ....................., privind m�sura de diminuare a 
creditului contului 117 cu suma de ...................... 
 

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

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

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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republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. ..................... contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� 
la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., privind suma total� de 
....................., reprezentând impozit pe profit în sum� de ....................., accesorii 
în sum� de ..................... aferente impozitului pe profit, TVA în sum� de 
..................... �i accesorii în sum� de ..................... aferente TVA. 

 

Petenta sus�ine c� sumele stabilite în sarcina sa nu sunt reale. 
Astfel, referitor la impozitul pe profit, contestatoarea precizeaz� c�, pentru 

anul 2009, suma stabilit� ca baz� impozabil� reprezint� contravaloarea materialelor 
de construc�ie folosite la cl�direa depozitului de materiale pentru care nu a existat 
autoriza�ie de construire emis� pe societate, cl�direa fiind pe persoan� fizic�. 

Societatea consider� c� suma este deductibil� deoarece a încheiat contract 
de închiriere pentru folosirea spa�iului, iar acest fapt face ca societatea s�-�i poat� 
desf��ura activitatea �i s� realizeze venituri, care la rândul lor s� aduc� venituri la 
bugetul statului. 

Prin adresa înregistrat� la DGFP Suceava sub nr. ………., societatea 
completeaz� contesta�ia formulat�, precizând c� pentru anul 2009, baza impozabil� 
stabilit� în plus, în sum� de ………… lei, provine din anul 2008, înregistrat� în 
contul 1174 – rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, sum� 
aferent� imputa�iei f�cut� de inspec�ia fiscal� anterioar�, materiale imputate �i 
nesc�zute din gestiune în anul 2008, sc�zute din gestiune în anul 2009, dup� 
depunerea bilan�ului aferent anului 2008. 

Sus�ine, de asemenea, c� aceast� sum� nu a diminuat veniturile impozabile 
ale anului 2009. 

 
În ceea ce prive�te TVA, societatea sus�ine c� în mod eronat organele 

fiscale au constatat o diferen�� în sum� de …………. lei între stocul faptic �i stocul 
scriptic de m�rfuri la data de 31.12.2010. 

Petenta motiveaz� c�, dup� listele de inventar, rezult� un stoc faptic de 
m�rfuri de ………… lei, rezultând o diferen�� în minus de ………. lei �i nicidecum 
…………. lei, iar la aceast� sum� rezult� TVA în cuantum de …….. x 24 / 124 = …. 
lei. 

De asemenea, afirm� c�, dac� s-ar lua în considerare ca real� suma de 
..................... lei, la aceast� sum� nu poate s� rezulte TVA în sum� de ..................... 
lei, deoarece ..................... lei x 24% = ..................... lei �i nu de ..................... lei, 
rezultând o diferen�� de 1.000 lei. 

Totodat� afirm� c� suma de ..................... lei cuprinde �i adaosul comercial. 
Mai sus�ine c� un calcul corect este urm�torul: 
..................... x 24 / 124 = ..................... lei �i nu ..................... lei. 
Referitor la suma de ..................... lei, reprezentând TVA stabilit� 

suplimentar de inspec�ia fiscal�, societatea consider� c� prin aceast� eroare nu a 
produs nici o pagub� bugetului de stat deoarece nu a cerut rambursare de TVA. 
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Astfel, afirm� c� are dreptul la corectarea sumei înscris� eronat în decont 
prin decontul unei perioade fiscale ulterioare. 

 
Referitor la m�surile stabilite de inspec�ia fiscal� de a diminua creditul 

contului 117 cu suma de ....................., petenta men�ioneaz� c� aceast� sum� 
figureaz� în debitul contului 117, iar în urma m�surii se va dubla deitul contului 117. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., s-a stabilit în sarcina ..................... suma 
total� de ....................., reprezentând impozit pe profit în sum� de ....................., 
accesorii în sum� de ..................... aferente impozitului pe profit, TVA în sum� de 
..................... �i accesorii în sum� de ..................... aferente TVA. 

 
În urma verific�rii efectuate la ....................., organele fiscale au constatat 

c�, pentru anul 2009, societatea a calculat eronat impozitul pe profit. În urma 
recalcul�rii acestuia, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o baz� impozabil� 
suplimentar� în sum� de ..................... lei �i un impozit pe profit suplimentar în 
sum� de ..................... lei. 

De asemenea, organele fiscale au constatat c�, pentru anul 2010, societatea 
a calculat eronat impozitul pe profit. În urma recalcul�rii acestuia, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit o baz� impozabil� suplimentar� în sum� de ..................... 
lei �i un impozit pe profit suplimentar în sum� de ..................... lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe profit în sum� de 
....................., au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de ..................... lei 
�i penalit��i de întârziere în sum� de ..................... lei. 

Organele fiscale au stabilit c� societatea a înc�lcat prevederile art. 19 alin. 1 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, �i art. 120 �i art. 120^1 din 
OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat. 

 
De asemenea, organele fiscale au constatat c�, la data de 31.12.2010, între 

stocul faptic de m�rfuri �i stocul scriptic exist� o diferen�� în minus în sum� de 
..................... lei. Organele fiscale fac precizarea c�, din nota explicativ� dat� de c�tre 
administrator, rezult� c� societatea  a utilizat aceste m�rfuri la construc�ia unei hale 
depozit pentru care nu are autoriza�ie de construire. 

Drept urmare, au stabilit suplimentar TVA în sum� de ..................... lei. 
 
Organele fiscale au constatat c�, la data de 31.12.2010, societatea 

eviden�iaz� în contul 4424 TVA de rambursat, conform balan�ei de verificare, suma 
de ..................... lei, sum� ce nu corespunde cu decontul de TVA �i fi�a pl�titor, unde 
se eviden�iaz� suma de ..................... lei. 

Drept urmare, au stabilit suplimentar TVA în sum� de ..................... lei. 
Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de ....................., organele 

fiscale au calculat major�ri de întârziere în sum� de ...................... 
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Organele fiscale au stabilit c� societatea a înc�lcat prevederile art. 128 alin. 
4 lit. d din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, art. 120 �i art. 120^1 
din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, �i ale OD 273/2007. 

 
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 ............., reprezentând impozit pe profit aferent 

anului 2009 în sum� de ..................... lei, impozit pe profit aferent anului 2010 în 
sum� de ..................... lei �i accesorii în sum� de ....................., stabilite 
suplimentar prin decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGFP 
Suceava se poate pronun�a cu privire la aceast� sum�, în condi�iile în care din 
documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� care este starea de fapt 
fiscal�. 

 
În fapt, urma verific�rii efectuate la ....................., organele fiscale au 

constatat c�, pentru anul 2009, societatea a calculat eronat impozitul pe profit. În 
urma recalcul�rii acestuia, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o baz� impozabil� 
suplimentar� în sum� de ..................... lei �i un impozit pe profit suplimentar în 
sum� de ..................... lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe profit în sum� de 
..................... lei s-au calculat accesorii în sum� de ............. lei, din care dobânzi de 
întârziere în sum� de ............. lei �i penalit��i în sum� de ............. lei. 

Organele fiscale au constatat c�, pentru anul 2010, societatea a calculat 
eronat impozitul pe profit. În urma recalcul�rii acestuia, organele de inspec�ie fiscal� 
au stabilit o baz� impozabil� suplimentar� în sum� de ..................... lei �i un impozit 
pe profit suplimentar în sum� de ..................... lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe profit în sum� de 
..................... lei s-au calculat accesorii în sum� de ............. lei, din care dobânzi de 
întârziere în sum� de ............. lei �i penalit��i în sum� de ............. lei. 

Societatea precizeaz� c�, pentru anul 2009, baza impozabil� stabilit� în 
plus, în sum� de ..................... lei, provine din anul 2008, înregistrat� în contul 1174 – 
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, sum� aferent� imputa�iei 
f�cute de inspec�ia fiscal� anterioar�, materiale imputate �i nesc�zute din gestiune în 
anul 2008, sc�zute din gestiune în anul 2009, dup� depunerea bilan�ului aferent 
anului 2008. 

Sus�ine, de asemenea, c� aceast� sum� nu a diminuat veniturile impozabile 
ale anului 2009. 

Pentru anul 2010, societatea sus�ine c�, în mod eronat organele fiscale au 
constatat o diferen�� în sum� de ..................... lei între stocul faptic �i stocul scriptic 
de m�rfuri la data de 31.12.2010, pe motiv c� m�rfurile respective au fost folosite la 
construc�ia halei depozit pentru care de�ine autoriza�ie de cosntruc�ie. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“Reguli generale 
(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. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� profitul impozabil se calculeaz� ca 

diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, iar din aceast� diferen�� se scad veniturile neimpozabile �i se 
adaug� cheltuielile nedeductibile. 
 

• La art. 64, art. 65, art. 6 �i art. 7 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se precizeaz� c�: 

 
ART. 64 
“For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
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. 65 
“Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� 

de probe sau constat�ri proprii”. 
 
ART. 6 
“Exercitarea dreptului de apreciere 
Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i 

competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia 
admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor 
edificatoare în cauz�”. 
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ART. 7 
“Rolul activ 
[…] 
(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de 

fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz. 

    (3) Organul fiscal are obliga�ia s� examineze în mod obiectiv starea 
de fapt, precum �i s� îndrume contribuabilii pentru depunerea declara�iilor �i a 
altor documente, pentru corectarea declara�iilor sau a documentelor, ori de câte 
ori este cazul. 

[…]”. 
  

Conform acestor prevederi legale, documentele justificative �i eviden�ele 
contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În  
acela�i timp, organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii �i este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, 
s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. Totodat�, este îndrept��it s� 
aprecieze relevan�a st�rilor de fapt fiscale, întemeiat� pe constat�ri complete asupra 
tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�. 

 
În urma verific�rii efectuate la ....................., organele fiscale au constatat 

c�, pentru anul 2009, societatea a calculat eronat impozitul pe profit, iar în urma 
recalcul�rii acestuia, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit o baz� impozabil� 
suplimentar� în sum� de ..................... lei �i un impozit pe profit suplimentar în 
sum� de ..................... lei. 

De asemenea, în referatul privind contesta�ia formulat� de societate, 
înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............., organele fiscale 
precizeaz� c�: 

„Pentru anii 2009 �i 2010, societatea a calculat eronat impozitul pe profit, 
aceasta neluând în considerare toate cheltuielile nedeductibile.” 

Se re�ine c� din actul de control �i din referatul cu propuneri de solu�ionare 
a contesta�iei nu rezult� în ce constau erorile. 

Totodat�, societatea precizeaz� c�, pentru anul 2009, baza impozabil� 
stabilit� în plus, în sum� de ..................... lei, provine din anul 2008, înregistrat� în 
contul 1174 – rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, sum� 
aferent� imputa�iei f�cute de inspec�ia fiscal� anterioar�, materiale imputate �i 
nesc�zute din gestiune în anul 2008, sc�zute din gestiune în anul 2009, dup� 
depunerea bilan�ului aferent anului 2008. 

Pentru anul 2010, societatea sus�ine c�, în mod eronat organele fiscale au 
constatat o diferen�� în sum� de ..................... lei între stocul faptic �i stocul scriptic 
de m�rfuri la data de 31.12.2010, pe motiv c� m�rfurile respective au fost folosite la 
construc�ia halei depozit pentru care de�ine autoriza�ie de cosntruc�ie. 
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Rezult� astfel c� sunt trei puncte de vedere diferite cu privire la baza de 
impozitare a impozitului de profit stabilit suplimentar. 

Prin urmare, nu rezult� cu claritate ce reprezint� baza de impozitare 
stabilit� suplimentar. 

 
Având în vedere c�, pe de o parte, organele fiscale sus�in c� impozitul pe 

profit stabilit suplimentar aferent anilor 2009 �i 2010 a rezultat în urma recalcul�rii 
acestuia, dar �i c� nu s-au luat în calcul cheltuielile nedeductibile, iar pe de alt� parte, 
societatea sus�ine c� suma a fost înregistrat� pe contul 1174 – rezultatul reportat 
provenit din corectarea erorilor contabile, neinfluen�ând profitul impozabil, iar pentru 
anul 2010 cheltuielile cu m�rfurile constatate lips� în gestiune sunt de fapt aferente 
construc�iei halei depozit pentru care de�ine autoriza�ie �i �inând cont �i de faptul c� 
din balan�a de verificare emis� pe anul 2009 rezult� c� în contul 1174 se reg�se�te un 
rulaj debitor în sum� de ............. lei, rezult� c� DGFP Suceava nu se poate pronun�a 
cu privire la situa�ia astarea de fapt fiscal� �i consecin�ele fiscale care rezult� din 
aceasta, drept pentru care se va desfiin�a decizia de impunere nr. ..................... cu 
privire la suma de ....................., din care ..................... lei, reprezentând impozit pe 
profit aferent anului 2009 �i ..................... lei, reprezentând impozit pe profit 
aferent anului 2010, urmând ca organele fiscale, prin alt� echip� s� procedeze, în 
termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea impozitului 
pe profit �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, care va avea în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(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. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. 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”. 
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• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 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.” 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c� pentru debitul 

stabilit suplimentar decizia atacat� a fost desfiin�at� prin prezenta decizie de 
solu�ionare �i �inând cont �i de principiul de drept „accesorium sequitur principale” 
– accesoriul urmeaz� principalul, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere �i 
pentru accesoriile în sum� de ....................., din care dobânzi de întârziere în sum� 
de ..................... lei �i penalit��i în sum� de ..................... lei. 

 
2. Referitor la suma de ..................... lei, reprezentând TVA stabilit� 

suplimentar prin decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
..................... avea dreptul s� deduc� aceast� sum�, în condi�iile în care societatea 
nu demonstreaz� c� la baza deducerii de�ine documente justificative. 

 
În fapt, organele fiscale au constatat c�, la data de 31.12.2010, societatea 

eviden�iaz� în contul 4424 „TVA de rambursat” conform balan�ei de verificare, suma 
de ..................... lei, sum� ce nu corespunde cu cea înscris� în decontul de TVA �i fi�a 
pe pl�titor, unde se eviden�iaz� suma de ..................... lei. 

Drept urmare, au stabilit suplimentar TVA în sum� de ..................... lei. 
 
Societatea consider�, c� prin aceast� eroare, nu a produs nici o pagub� 

bugetului de stat deoarece nu a cerut rambursare de TVA �i afirm� c� are dreptul la 
corectarea sumei înscris� eronat în decont prin decontul unei perioade fiscale 
ulterioare. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 156^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 156^2 
„Decontul de tax� 
[…] 
(2) Decontul de tax� întocmit de persoanele înregistrate conform art. 

153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia na�tere dreptul de 
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deducere în perioada fiscal� de raportare �i, dup� caz, suma taxei pentru care se 
exercit� dreptul de deducere, în condi�iile prev�zute la art. 147^1 alin. (2), suma 
taxei colectate a c�rei exigibilitate ia na�tere în perioada fiscal� de raportare �i, 
dup� caz, suma taxei colectate care nu a fost înscris� în decontul perioadei 
fiscale în care a luat na�tere exigibilitatea taxei, precum �i alte informa�ii 
prev�zute în modelul stabilit de Ministerul Finan�elor Publice. 

[…]”. 
 

Din aceste prevederi legale se re�ine c� în decontul de tax� se cuprinde 
suma taxei deductibile pentru care ia na�tere dreptul de deducere în perioada fiscal� 
de raportare �i, dup� caz, suma taxei pentru care se exercit� dreptul de deducere. 

Rezult� c� în decontul de TVA se înscrie suma TVA pentru care un 
contribuabil are dreptul legal la deducerea acesteia. 
 

• La art. 146 alin. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 146 
“Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 

impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 

ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru a putea exercita dreptul de  

deducere a TVA pentru bunurile sau serviciile achizi�ionate, o persoan� impozabil� 
trebuie s� de�in� o factur� care s� fie emis� conform prevederilor legale. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6, precizeaz� expres c�: 
 
ART. 6 
„(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul în care a avut loc într-
un document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 
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Totodat�, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, la data de 

31.12.2010, societatea eviden�iaz� în contul 4424 „TVA de rambursat” conform 
balan�ei de verificare, suma de ..................... lei, sum� ce nu corespunde cu cea 
înscris� în decontul de TVA �i fi�a pe pl�titor, unde se eviden�iaz� suma de 
..................... lei �i drept urmare, au stabilit suplimentar TVA în sum� de 
..................... lei. 

 
Contestatoarea nu depune documente care s� demonstreze c� de�ine 

documente justificative, întocmite conform prevederilor legale, care s� dea dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„ART. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
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. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„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�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

 
Referitor la sus�inerea petentei c�, prin eroarea ap�rut� în declararea 

TVA, aceasta nu a produs nici o pagub� bugetului de stat deoarece nu a cerut 
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rambursare de TVA �i c�, prin urmare, are dreptul la corectarea sumei înscris� eronat 
în decont prin decontul unei perioade fiscale ulterioare, facem precizarea c� nu ne 
putem însu�i punctul de vedere al contestatoarei, întrucât aceasta putea efectua 
corec�iile pân� la data efectu�rii inspec�iei fiscale. 

Referitor la cele mai sus prezentate, conform prevederilor art. 94 din OG 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  

 
ART. 94 
“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; 

b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse; 

[…] 
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 

organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
[…] 
b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele 

din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
[…] 
e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 

plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, 
dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale; 

[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, intr� în atribu�iile organelor de inspec�ie 

fiscal� stabilirea diferen�elor datorate în plus sau în minus fa�� de crean�a fiscal� 
declarat�. 

Rezult� astfel c� organele fiscale au procedat în mod legal la stabilirea 
suplimentar� a TVA declarat� în plus de societate �i f�r� a avea la baz� documente 
jsutificative. 

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate la acest cap�t de 

cerere, faptul c� petenta nu depune documente care s� contrazic� constat�rile 
organelor de control �i care s� demonstreze c� de�ine documente justificative pentru a 
avea dreptul la deducerea TVA în sum� de ..................... lei, rezult� c� în mod legal 
organele fiscale au calculat �i au stabilit suplimentar TVA, drept pentru care urmeaz� 
a se respinge contesta�ia pentru aceast� sum�, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente. 
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3. Referitor la suma de ..................... lei reprezentând TVA, stabilit� 
suplimentar prin decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
..................... avea obliga�ia colect�rii TVA aferent� m�rfurilor lips� în gestiune, 
în condi�iile în care nu face dovada cu documente c� aceste m�rfuri au fost 
folosite în interesul firmei. 

 
În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele fiscale au constatat c�, la 

data de 31.12.2010, între stocul faptic de m�rfuri �i stocul scriptic exist� o diferen�� 
în minus în sum� de ..................... lei. Organele fiscale fac precizarea c�, din nota 
explicativ� dat� de c�tre administrator, rezult� c� societatea  a utilizat aceste m�rfuri, 
în sum� de ..................... lei, la construc�ia unei hale depozit pentru care nu are 
autoriza�ie de construire. 

Drept urmare, organele fiscale au stabilit suplimentar TVA în sum� de 
..................... lei. 

 
Societatea sus�ine c� TVA a fost calculat� eronat de c�tre organele fiscale, 

atât prin aplicarea gre�it� a cotei de 24% asupra bazei de impozitare, cât �i prin faptul 
c� baza de impozitare cuprinde �i TVA. De asemenea, sus�ine c�, din compararea 
listelor de inventar scriptic �i faptic, rezult� o diferen�� de numai ............. �i nu de 
..................... lei, cum au constatat organele fiscale. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 128 alin. 4 lit. d din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 128 
“Livrarea de bunuri 
(1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a 

dispune de bunuri ca �i un proprietar. 
[…] 
(4) Sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� urm�toarele 

opera�iuni: 
[…] 
d) bunurile constatate lips� din gestiune, cu excep�ia celor la care se 

face referire la alin. (8) lit. a) - c). 
[…] 
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): 
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamit��i naturale sau a unor 

cauze de for�� major�, precum �i bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, 
astfel cum sunt prev�zute prin norme; 
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b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi 
valorificate, precum �i activele corporale fixe casate, în condi�iile stabilite prin 
norme; 

c) perisabilit��ile, în limitele prev�zute prin lege; 
[…]”. 

 
ART. 125^1 
“Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
(1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
28. tax� colectat� reprezint� taxa aferent� livr�rilor de bunuri �i/sau 

prest�rilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabil�, precum �i taxa 
aferent� opera�iunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, 
conform art. 150 - 151^1; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� intr� în sfera de aplicare a taxei 

livrarea de bunuri. 
De asemenea sunt asimilate livr�rilor de bunuri efectuate cu plat�, deci se 

colecteaz� TVA, �i pentru bunurile constatate lips� în gestiune, dar care nu se cuprind 
în categoria bunurilor distruse ca urmare a unor calamit��i naturale sau a unor cauze 
de for�� major�, a bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ �i a 
perisabilit��ilor. 

 
Din verific�rile efectuate, organele fiscale au constatat c�, la data de 

31.12.2010, între stocul faptic de m�rfuri �i stocul scriptic exist� o diferen�� în minus 
în sum� de ..................... lei.  

Administratorul societ��ii declar� c� a utilizat aceste m�rfuri la construc�ia 
unei hale depozit, dar f�r� a demonstra cu documente sus�inerile sale �i f�r� s� 
demonstreze c� de�ine autoriza�ie de construire. 

Deoarece societatea nu de�ine autoriza�ie de construire emis� pe numele 
s�u, rezult� c� nu are dreptul de a utiliza bunurile achizi�ionate pentru acea 
construc�ie. 

Societatea anexeaz� copie dup� autoriza�ia de construire nr. ............. emis� 
pe numele s�u, dar acest document nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei deoarece autoriza�ia a fost emis� la data de 27.11.2011, deci dup� data 
lipsei m�rfurilor în gestiune, respectiv 31.12.2010. 

Mai mult decât atât, autoriza�ia nr. ............. a fost emis� pentru construirea 
unui spa�iu comercial, restaurant �i nicidecum „hal� depozit” a�a cum sus�ine 
administratorul societ��ii în nota explicativ� dat� organelor de inspec�ie fiscal�. 

De asemenea, organele fiscale au efectuat �i investiga�ii pe teren, 
întocmind în acest sens fi�a investiga�iilor pe teren, în vederea stabilirii realit��ii 
faptice a stocurilor eviden�iate în contabilitatea societ��ii. 
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În urma compar�rii situa�iei scriptice prezentate de societate cu stocurile 
faptice identificate la fa�a locului, a rezultat o serie de bunuri lips� în gestiune, iar 
cantit��ile constatate lips� sunt acelea�i cu cele declarate de c�tre administrator în 
situa�ia de consum materiale folosite la construirea halei pentru care nu de�ine 
autoriza�ie de construire �i nici alte documente care s� justifice consumul acelor 
bunuri în interesul firmei. 

Deoarece petenta nu dovede�te cu documente c� m�rfurile au fost 
consumate în interesul firmei, aceasta avea obliga�ia colect�rii TVA aferent� 
bunurilor lips� în gestiune. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea petentei c� lipsa în gestiune este de 

............., calculat� ca diferen�� între stocul faptic �i cel scriptic, preciz�m c� nu 
suntem de acord cu acest punct de vedere al contestatoarei întrucât, suma de 
..................... lei reprezint� suma declarat� de c�tre însu�i administratorul societ��ii ca 
fiind contravaloare m�rfuri utilizate la construirea unei hale depozit pentru care nu 
de�ine autoriza�ie. 

  
În ceea ce prive�te sus�inerea societ��ii c� TVA a fost calculat� eronat 

întrucât suma de ..................... lei reprezint� valoarea m�rfurilor în care se cuprinde �i 
TVA, preciz�m c� aceast� afirma�ie nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, întrucât în situa�ia de fa�� sunt aplicabile prevederile aplicabile livr�rii de 
bunuri, respectiv TVA colectat� aplicat� la suma bunurilor lips� în gestiune. 
 

• Potrivit art. 64 �i 65 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, 

 
„ART. 64 
For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
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. 65 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat 

la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 

• De asemenea, la art. 206 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prev�d urm�toarele: 

 
„Art. 206 
Forma �i con�inutul contesta�iei 
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(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”. 
 
Se re�ine c� petenta are obliga�ia de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i c�, în sus�inerea contesta�iei, trebuie s� depun� dovezile pe 
care acesta se întemeiaz�.  

Deoarece petenta nu dovede�te cu documente c� m�rfurile au fost 
consumate în interesul firmei, aceasta avea obliga�ia colect�rii TVA aferent� 
bunurilor lips� în gestiune. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea societ��ii c� TVA a fost calculat� eronat, în 

sensul c�, prin aplicarea cotei de TVA, rezult� alt� sum� decât cea stabilit� de c�tre 
organele de control fiscal, sunt aplicabile prevederile art. 140 alin. 1 din Codul 
fiscal, modificat, unde se stipuleaz� c�: 
 

“CAPITOLUL VIII 
Cotele de tax� 
 
ART. 140 
Cotele 
(1) Cota standard este de 24% �i se aplic� asupra bazei de impozitare 

pentru opera�iunile impozabile care nu sunt scutite de tax� sau care nu sunt 
supuse cotelor reduse. 

[…]”. 
 
Rezult� c� TVA se stabile�te prin aplicarea cotei de 24% asupra bazei de 

impozitare. 
În cazul de fa�� TVA datorat� este în sum� de ..................... lei x 24% = 

..................... lei. 
Organele fiscale au stabilit suplimentar suma de ..................... lei, cu 1.000 

lei mai mult decât suma datorat� conform prevederilor legale. 
 
Având în vedere prevederile legale invocate la acest cap�t de cerere, faptul 

c� societatea nu a colectat TVA aferent� lipsei în gestiune �i nu face dovada cu 
documente c� m�rfurile au fost folosite pentru interesul firmei, rezult� c� în mod 
legal organele fiscale au calculat �i au stabilit suplimentar TVA de plat� în sarcina 
societ��ii, �i luând în considerare c� TVA a fost calculat� eronat, urmeaz� a se 
respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente contesta�ia formulat� cu 
privire la suma de ..................... lei, reprezentând TVA �i a se admite contesta�ia 
formulat� pentru suma de 1.000 lei, reprezentând TVA. 
 

• Potrivit art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, solu�ii 
asupra contesta�iei, 



                                                                                
 

Pagina: 16 

„(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în 
parte, ori respins�. 

(2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea total� 
sau par�ial� a actului atacat.” 

 
4. Referitor la accesoriile în sum� de ..................... aferente TVA, din 

care ............. dobânzi de întârziere �i ............. penalit��i, stabilite suplimentar 
prin decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
..................... datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care societatea sus�ine c� 
acestea au fost calculate ilegal �i c� a declarat TVA de recuperat de la bugetul de 
stat în sum� de ..................... lei, iar TVA stabilit� suplimentar de organele 
fiscale este în sum� de ...................... 

 
În fapt, în urma verific�rii eviden�ei contabile, organele fiscale au stabilit 

c� societatea datoreaz� suplimentar bugetului de stat suma de ....................., 
reprezentând TVA. 

Organele fiscale precizeaz� c� societatea a declarat TVA de recuperat de la 
bugetul de stat în sum� de ..................... lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a sumei de ....................., stabilit� 
suplimentar pentru perioada 01.01.2009-31.12.2010, organele fiscale au calculat 
accesorii în sum� de ....................., calculate pentru perioada 25.01.2011-19.10.2011. 

 
Societatea sus�ine c� nu datoreaz� accesoriile deoarece nu a produs nici o 

pagub� bugetului de stat. 
 
În fapt, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 119, art. 120 �i art. 120^1 din OG 92/2003, republicat�: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

[…]”. 
 
ART. 120 
“Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
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(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 

 
ART. 120^1 
“Penalit��i de întârziere 
 (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu 

se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor”. 

 
Conform acestor prevederi legale, pentru neachitarea la scaden�� a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
De asemenea, rezult� c� dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusive. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma verific�rii 
eviden�ei contabile aferente perioadei 2009-2010, organele fiscale au stabilit c� 
societatea datoreaz� suplimentar bugetului de stat suma de ....................., 
reprezentând TVA. 

Organele fiscale precizeaz� c� societatea a declarat la 31.12.2010 TVA de 
recuperat de la bugetul de stat în sum� de ..................... lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a sumei de ....................., organele fiscale au 
calculat accesorii în sum� de ....................., calculate pentru perioada 25.01.2011-
19.10.2011. 

Având în vedere faptul c� la data de 31.12.2010 suma declarat� de societate 
ca reprezentând TVA de recuperat este de ..................... lei, mai mare decât suma de 
..................... reprezentând TVA stabilit� suplimentar de c�tre organele fiscale, 
rezult� c� la data de 31.12.2010 petenta înregistreaz� o diferen�� de TVA de recuperat 
în sum� de ……….. lei. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� organele fiscale nu 

au avut în vedere c� la 31.12.2010 societatea avea TVA de recuperat, �i �inând cont �i 
de faptul c� pentru suma de 1.000 lei reprezentând TVA,  s-a dispus solu�ia de 
admitere a contesta�iei, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere �i pentru suma 
de ....................., reprezentând accesorii, din care dobânzi de întârziere în sum� de 
............. �i penalit��i în sum� de ............., urmând ca organele fiscale, prin alt� echip� 
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s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
reanalizarea accesoriilor aferente TVA �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, 
care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în 
spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(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. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. 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. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 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.” 

 
5. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva m�surii de diminuare a 

creditului contului 117 cu suma de ....................., stabilit� prin Dispozi�ia privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. ....................., cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� organul competent constituit la nivelul Direc�iei Generale 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava are competen�a de a solu�iona acest 
cap�t de cerere, în condi�iile în care m�sura stabilit� nu se refer� la stabilirea de 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora �i m�sura de 
diminuare a pierderii fiscale, ci la alte m�suri stabilite în sarcina 
contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de crean�� fiscal�. 
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În fapt, prin Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr. ....................., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
....................., înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., 
organele de inspec�ie fiscal� au dispus societ��ii refacerea declara�iilor 394 aferente 
anilor 2009-2010 �i diminuarea creditului contului 117 cu suma de ...................... 

Societatea contest� m�sura de diminuarea creditului contului 117 cu suma 
de ...................... 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 

 
• art. 209 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
 
ART. 209 
„Organul competent 
 (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a 
m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, 
precum �i împotriva deciziei de reverificare se solu�ioneaz� de c�tre: 

a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, 
dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru 
contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 
pân� la 3 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile îndreptate împotriva 
deciziilor de reverificare, cu excep�ia celor emise de organele centrale cu 
atribu�ii de inspec�ie fiscal�; 

 […] 
 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale 

se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organele competente 

constituite la nivelul direc�iilor generale au competen�a material� de a se  
pronun�a asupra deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate 
deciziilor de impunere care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
precum �i accesorii ale acestora, �i asupra m�surii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilite prin dispozi�ie de m�suri. 

Or în urma verific�rii efectuate nu s-a dispus m�sura de diminuare a 
pierderii fiscale, ci de diminuare a creditului contului 117. 

Conform textelor de lege men�ionate mai sus, cererile formulate împotriva 
altor acte  administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente. 
 

• Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 
formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
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fiscal�", cod 14.13.27.18, la pct. 1 din Anexa 2 - Instruc�iunile de completare 
a formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�", cod 14.13.27.18, prevede: 

 
„1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 

inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de 
inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea 
contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu va cuprinde m�suri 
referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaz� bugetului general 
consolidat al statului”. 

 
Întrucât m�surile stabilite în sarcina societ��ii prin Dispozi�ia privind 

m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. ....................., nu vizeaz� m�sura 
de diminuare a peirderii fiscale, rezult� c� dispozi�ia de m�suri nu are caracterul unui 
titlu de crean�� �i nici nu reprezint� un act administrativ fiscal asimilat deciziei de 
impunere, motiv pentru care solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere 
intr� în competen�a organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, 
organul de solu�ionare specializat din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava neavând competen�� de solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, potrivit art. 209 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

 
• La pct. 5.1 – 5.4 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 

Fiscal� nr. 2137 din 25 mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, Anexa nr. 1, se prevede c�: 

 
„5. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 209 din Codul de procedur� 

fiscal� - Organul competent 
5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de 

solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art. 209 alin. (1) din Codul de 
procedur� fiscal� sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege. 

[…] 
5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia 

privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� 
fiscal�, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal privind 
calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, declara�iile vamale de punere în 
liber� circula�ie etc. 

5.4. Competen�a de solu�ionare este dat� de cuantumul total al sumelor 
contestate, reprezentând impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal� stabilite de 
plat� de c�tre organul fiscal, accesorii ale acestora, precum �i al diminu�rii 
pierderii fiscale. 

[…]”.   
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Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c�, m�surile stabilite prin 
dispozi�ia de m�suri cu excep�ia celor prev�zute la art. 209 alin. 1 din OG 92/2003, 
republicat� (m�sura de diminuare a pierderii fiscale), intr� în competen�a organului 
emitent al actului administrativ atacat.          

Din cele prezentate mai sus rezult� c� organele competente constituite la 
nivelul direc�iilor generale au competen�a material� de a se  pronun�a asupra 
deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere, care au ca obiect impozite, taxe, �i a m�surii de diminuare a pierderii 
fiscale stabilit� prin dispozi�ie de m�suri, or în cazul de fa�� organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit în sarcina societ��ii m�sura de diminuare a creditului contului 117, 
m�sur� care, a�a dup� cum se precizeaz� la alin. (2) al art. 209 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, intr� în 
competen�a de solu�ionare a organului  fiscal emitent, respectiv Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 209 �i art. 216 din OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborat cu prevederile pct. 11.6 din 
Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
 

DECIDE: 
  
 

1. Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ....................., înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
....................., privind suma de ………… lei, reprezentând:  
• ..................... – impozit pe profit aferent anilor 2009-2010; 
• ..................... – accesorii aferente impozitului pe profit aferent anilor 2009-2010; 
• ..................... – accesorii aferente TVA, 
urmând ca organele fiscale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� din actul administrativ fiscal desfiin�at, în func�ie de cele 
precizate prin prezenta decizie. 

Verificarea va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia de 
impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
2. Admiterea contesta�iei formulat� de ..................... �i implicit anularea 

par�ial� a Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
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stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie 
fiscal� sub nr. ....................., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
....................., înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., 
privind suma de ………….. lei, reprezentând TVA. 
 

3. Respingerea ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei formulat� de ..................... împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....................., 
înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ....................., înregistrat la Activitatea de inspec�ie 
fiscal� sub nr. ....................., privind suma de ……….. lei, reprezentând TVA. 
  

4. Transmiterea dosarului cauzei pentru contesta�ia formulat� împotriva 
Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 
....................., Activit��ii de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava pentru a proceda conform actelor normative 
aplicabile spe�ei, potrivit celor re�inute în prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
……………. 

 


