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DECIZIA nr. 81/22.11.2010

privind  soluŃionarea contestaŃiei formulate
 de S.C. - S.R.L. ..., 

înregistrată la D.G.F.P.  ... sub .../25.10.2010 

DirecŃia Generală  a FinanŃelor Publice a judeŃului ... a fost sesizată  de către
Activitatea de InspecŃie Fiscală  ..., cu adresa nr. ____/05.11.2010 înregistrată   sub
nr.  .../05.11.2010  asupra  contestaŃiei  nr.  11/10.2010  formulată  de  S.C.  -  S.R.L.,
depusă la D.G.F.P. ... sub nr. .../25.10.2010.

ContestaŃia a fost formulată  împotriva deciziei  de impunere privind obligaŃiile
fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecŃia  fiscală  nr.  ****/30.09.2010,
raportului de inspecŃie fiscală nr. ***/30.09.2010 şi dispoziŃiei privind măsurile stabilite
de organele de inspecŃie fiscală nr. ***/30.09.2010, întocmite de organele de inspecŃie
fiscală  din  cadrul  ActivităŃii  de  InspecŃie  fiscală  ...-Serviciul  InspecŃie  fiscală  3  şi
comunicate  petentei  la  data  de  18.10.2010,  potrivit  confirmării  de  primire   nr.  ---
existentă în copie la dosarul cauzei.

Obiectul contestaŃiei îl constituie obligaŃiile fiscale de plată stabilite prin decizia
de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecŃia
fiscală nr. ****/30.09.2010 în sumă totală de S lei reprezentând: 

-   S1 lei - impozit pe profit ; 
-   S2 lei  - major ări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-  S10 lei  - tax ă pe valoarea ad ăugată de plata; 
-  S11 lei - major ări de întârziere aferente TVA.
ContestaŃia este semnată, fiind confirmată  cu ştampila S.C. - S.R.L. 
Petenta a respectat termenul legal de 30 de zile prevăzut de art. 207 alin.1 din

O.G.  nr.92/2003,  republicată  la  data  de  31.07.2007,  privind  Codul  de  procedură
fiscală. 

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin. (1) şi
art.  209 alin. (1) lit. a) din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură  fiscală,
DirecŃia  Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului ... este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de S.C. - S.R.L. NRC J/../.../...., CUI RO...., cu sediul în ...-......

Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei. 
I. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reŃin următoarele: 
 Petenta contestă Decizia de impunere nr. ****/30.09.2010, raportul de inspecŃie

fiscală  nr.  ***/30.09.2010  şi  dispoziŃia  privind  măsurile  stabilite  de  organele  de
inspecŃie  fiscală  nr.  ***/30.09.2010,  întocmite  de  organele  de  inspecŃie  fiscală  din
cadrul  ActivităŃii  de  InspecŃie  fiscală  ...-Serviciul  InspecŃie  fiscală  3,  motivând
următoarele: 

În  ceea ce priveşte  impozitul  pe profit  în sumă  de S1 lei,  taxa pe valoarea
adăugată în sumă de S10 lei şi majorările aferente în sumă de S12 lei petenta susŃine
ca organele de inspecŃie fiscală în mod eronat au stabilit diferenŃa de bază impozabilă
în sumă de BI lei rezultată din înregistrarea eronată a transferurilor de mărfuri între
gestiuni. 

1



În susŃinerea contestaŃiei societatea anexează la dosarul cauzei situaŃia privind
transferurile de mărfuri între gestiuni pentru perioada 01.01.2007-30.06.2010.

II. S.C. -  S.R.L.  Cu sediul  în ...-MG, str.  SN, nr.  --,  judeŃul ...,înregistrată  la
ORC ... sub nr. J.../../.., CUI nr. RO ..... a făcut obiectul unei inspecŃii fiscale generale
asupra modului de constituire, evidenŃiere, declarare şi virare a impozitelor, taxelor şi
contribuŃiilor  datorate  bugetului  consolidat  al  statului,  materializată  în  decizia  de
impunere  nr.****/30.09.2010  emisă  în  baza  raportului  de  inspecŃie  fiscală  nr.
***/30.09.2010, din care rezultă următoarele : 

a) Impozitul pe profit,  a fost verificat pe perioada 01.10.2007 -30.06.2010, în
temeiul dispoziŃiilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare constatându-se
următoarele: 

Pentru anul 2007, pierderea fiscală  stabilită  de operatorul economic în sumă
de .....  lei  a  fost  diminuată  cu suma de ....  lei  reprezentând venituri  din  vânzarea
mărfurilor neînregistrate (art. 19 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare) şi s-a stabilit o pierderea fiscală de recuperat în
sumă de zz lei;

În anul 2008, organul de inspecŃie fiscală a stabilit diferenŃa de bază impozabilă
în sumă de .... lei reprezentând venituri din vânzarea mărfurilor neînregistrate (art. 19
alin.  (1)  din  Legea  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu  modificările  şi  completările
ulterioare) şi Ńinând seama de pierderea fiscală de recuperat din anul 2007 în sumă de
... lei a stabilit diferenŃa de profit impozabil în sumă de .... lei şi diferenŃa suplimentară
de  plată la impozitul pe profit în sumă de S1 lei. 

Pentru anul 2009, pierderea contabilă stabilită de operatorul economic în sumă
de .... lei a fost diminuată cu suma de... lei (... lei cheltuieli cu impozitul pe profit+.lei
am..enzi, rezultând pierderea fiscală în sumă de .... lei. 

Pentru  perioada 01.01.-30.06.2010 pierderea fiscală  stabilită  de societate  în
sumă de ... lei (.... lei pierdere contabilă - .... lei impozit pe profit) a fost influenŃată cu
suma de .... lei din care:

- suma de ... lei= venituri din vânzarea mărfurilor, neînregistrate (art. 19 alin. (1)
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

- suma de ... lei = lipsă neimputabile din gestiunea de mărfuri (art. 21 alin. (4) lit.
c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare).

Pierderea fiscală pentru semestrul I-2010= .... lei 
Aşadar pentru perioada verificată (01.01.2007-30.06.2010), echipa de inspecŃie

fiscală a stabilit la impozitul pe profit o bază impozabilă suplimentară în sumă de ....
lei, a diminuat pierderea fiscală înregistrată de societate cu suma de .... lei  a stabilit
un profit impozabil suplimentar în sumă de .... lei şi a calculat o diferenŃa suplimentară
de plată cu titlul de  impozit pe profit în sumă de S1 lei.

Pentru  neachitarea  la  scadenŃă  a  impozitului  pe  profit,  organul  de inspecŃie
fiscală a calculat până la data de 28.09.2010, majorări în sumă de S2 lei, conform
prevederilor art.119  din OG 92/2003 republicată.  

b) La taxa pe valoare ad ăugată, societatea a fost verificată pentru perioada
01.01.2007 -30.06.2010 în temeiul dispoziŃiilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi
ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate de H.G. 44/2004.

Prin  decizia  de  impunere  nr.  ****/30.09.2010  pentru  perioada  01.01.2007-
30.06.2010, organul de inspecŃie fiscală a stabilit o diferenŃă suplimentară de plată la
taxa pe valoarea adăugată în sumă de S10 lei, astfel:

- suma de S13 lei = taxă  pe valoarea adăugată colectată aferentă  veniturilor
neînregistrate în contabilitate din vânzarea mărfurilor în sumă de BI lei (.....lei în anul
2007+....  lei  în anul 2008+.....  lei în anul 2010), în  conformitate cu prevederile  art.
134^1 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările
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ulterioare;
- suma de S14 lei = taxă pe valoarea adăugată aferentă lipsei din gestiune în

sumă de .... lei inclusiv tva, conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

-  suma  de  S15  lei  =  taxă  pe  valoarea  adăugată  calculată  eronat  de  către
societate (s-au aplicat prevederile art. 140 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru  obligaŃia  suplimentară  de plată,  neachitată  la  scadenŃă  reprezentând
taxă  pe  valoarea  adăugată  în  sumă  de  S10  lei,  inspecŃia  fiscală  a  calculat,  în
conformitate cu prevederile art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, majorări de întârziere şi
dobânzi în sumă de 2.446 lei

III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivaŃiile
invocate  de  petentă,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  precum  şi  actele
normative în vigoare pe perioada supusă verificării se reŃin următoarele: 

III.1 Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului ... este investit ă să
se pronun Ńe dacă S.C. - S.R.L. ... datoreaz ă la bugetul statului suma de SSS lei
reprezentând impozit pe profit în sum ă de S1 lei, major ări de întârziere aferente
impozitului pe profit în sum ă de S2 lei,  tax ă pe valoarea ad ăugată de plat ă în
sum ă  de S13 lei şi  major ări de întârziere aferente TVA în sum ă  de S16 lei, în
condi Ńiile în care societatea depune la dosarul cauzei do cumente justificative iar
după analiza acestora, prin referatul cu propuneri de s olu Ńionare a contesta Ńiei
organul de inspec Ńie fiscal ă propune admiterea contesta Ńiei pentru aceste sume.

În fapt,  pentru perioada 01.01.2007-30.06.2010, organul de inspecŃie fiscală a
diminuat pierderea fiscală înregistrată de societate cu suma de ... lei, a majorat baza
impozabilă la impozitul pe profit cu suma de ... lei şi a stabilit de plată impozitul pe
profit în sumă de S1 lei ca urmare a faptului că:

- societatea nu a înregistrat venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de BI lei;
- a constatat lipsă neimputabilă neimputabilă în sumă de .... lei, la inventarul

efectuat în perioada controlului.
Totodată, organul de inspecŃie fiscală a stabilit taxa pe valoarea adăugată de

plată în sumă de S10 lei, astfel:
- suma de S13 lei = taxă  pe valoarea adăugată colectată aferentă  veniturilor

neînregistrate în contabilitate din vânzarea mărfurilor în sumă de BI lei (,,,, lei în anul
2007+....  lei  în  anul  2008+....  lei  în  anul  2010),  în  conformitate  cu prevederile  art.
134^1 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările
ulterioare;

- suma de S14 lei = taxă pe valoarea adăugată aferentă lipsei din gestiune în
sumă de .... lei inclusiv tva, conform art. 128 alin. (4) lit. d) din Legea 571/2003 privind
Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

-  suma  de  S15  lei=  taxă  pe  valoarea  adăugată  calculată  eronat  de  către
societate (s-au aplicat prevederile art. 140 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru neachitarea obligaŃiilor principale în sumă de S1 lei impozit pe profit şi
S10 lei taxă  pe valoarea adăugată, organul de inspecŃie fiscală  a calculat, până  la
data de 28.09.2010, majorări  şi  dobânzi  în sumă  de S2 lei aferente impozitului pe
profit şi în sumă de S11 lei aferente taxei pe valoarea adăugată.

Deoarece  la  data  depunerii  contestaŃiei  societatea  a  prezentat  şi  situaŃia
transferului  de marfă  între  gestiuni  cu  documente justificative  anexate,  organul  de
inspecŃie fiscală a reanalizat concordanŃa înregistrărilor contabile (credit cont 371=ct.
707+ ct. 4427+ transferuri efectuate) şi a stabilit că la control, transferurile de mărfuri
între  gestiuni  în  sumă  de BIx  lei  au  fost  considerate,  în  mod eronat,  venituri  din
vânzarea mărfurilor neînregistrate şi nedeclarate de agentul economic.
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Ca  urmare,  prin  referatul  cu  propuneri  de  soluŃionarea  a  contestaŃiei  nr.
______3/05.11.2010,  organul  de  inspecŃie  fiscală  propune  admiterea  contestaŃiei
pentru baza impozabilă stabilită suplimentar atât pentru tva cât şi pentru impozitul pe
profit în sumă de BIx lei şi pe cale de consecinŃă:

- diminuarea pierderii fiscale numai cu  suma de "PF"9 lei faŃă de .... lei;
- admiterea contestaŃiei pentru impozitul pe profit în sumă de S1 lei şi pentru

majorările aferente în sumă de S2 lei;
- admiterea contestaŃiei pentru taxa pe valoarea adăugată în sumă de S3 lei şi

majorările aferente în sumă de S4 lei,;
- respingerea contestaŃiei, ca neîntemeiată, pentru baza impozabilă aferentă tva

în  sumă  de  BI2  lei  reprezentând  venituri  din  vânzarea  mărfurilor  înregistrate  de
societate ca şi transferuri între gestiuni, respectiv pentru taxa pe valoarea adăugată
aferentă în sumă de S6 lei şi majorările aferente în sumă de S7 lei. 

În drept,  referitor la baza impozabilă în sumă de BIx lei, impozitul pe profit în
sumă de S1 lei, majorări de întârziere în sumă de S2 lei, taxă pe valoarea adăugată în
sumă  de  S3  lei  şi  majorările  de  întârziere  aferente  tva  în  sumă  de  S4  lei  sunt
aplicabile prevederile art. 6,  art. 7, art. 9 art. 10, art. 64, şi art. 65 din O.G. nr. 92/2003
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, astfel:
 „ART. 6
    Exercitarea dreptului de apreciere
    Organul  fiscal  este  îndrept ăŃit  s ă  aprecieze,  în  limitele  atribu Ńiilor  şi
competen Ńelor ce îi revin, relevan Ńa stărilor de fapt fiscale şi să adopte solu Ńia
admis ă de lege, întemeiat ă pe constat ări complete asupra tuturor împrejur ărilor
edificatoare în cauz ă.”
 „ART. 7
    Rolul activ
      (2) Organul fiscal este îndrept ăŃit s ă examineze, din oficiu, starea de fapt, s ă
ob Ńină  şi  să  utilizeze  toate  informa Ńiile  şi  documentele  necesare  pentru
determinarea corect ă  a situa Ńiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat ă
organul fiscal va identifica şi va avea în vedere toate circumstan Ńele edificatoare
ale fiec ărui caz.
    (3) Organul fiscal are obliga Ńia să examineze în mod obiectiv starea de fapt,
[...], ori de câte ori este cazul.
    „ART. 9

    Dreptul de a fi ascultat

  (1) Înaintea lu ării deciziei organul fiscal este obligat s ă asigure contribuabilului
posibilitatea  de  a- şi  exprima  punctul  de  vedere  cu  privire  la  faptele  şi
împrejur ările relevante în luarea deciziei”.
 „ART. 10
    Obliga Ńia de cooperare
    (1) Contribuabilul este obligat s ă coopereze cu organele fiscale în vederea
determin ării st ării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cuno scute de c ătre
acesta, în întregime, conform realit ăŃii, şi prin indicarea mijloacelor doveditoare
care îi sunt cunoscute.
    (2) Contribuabilul este obligat s ă întreprind ă măsurile în vederea procur ării
mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea t uturor posibilit ăŃilor juridice şi
efective ce îi stau la dispozi Ńie.”
„ART. 64
    For Ńa probant ă a documentelor justificative şi eviden Ńelor contabile
    Documentele  justificative  şi  eviden Ńele  contabile  ale  contribuabilului
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. Î n cazul în care exist ă şi alte
acte  doveditoare,  acestea  vor  fi  luate  în  considera re  la  stabilirea  bazei  de
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impunere.”
   „ ART. 65
    Sarcina probei în dovedirea situa Ńiei de fapt fiscale
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi acte le şi faptele care au stat la baza
declara Ńiilor sale şi a oric ăror cereri adresate organului fiscal.
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva deci zia de impunere pe baz ă de
probe sau constat ări proprii”.

În  raport  de  prevederile  legale  mai  sus  citate  se  reŃine  că  în  exercitarea
atribuŃiilor  sale  organul  de  inspecŃie  fiscală  trebuie  să  examineze  în  mod obiectiv
starea de fapt să  obŃină  şi  să  utilizeze  toate informaŃiile  şi  documentele necesare
pentru determinarea corectă a situaŃiei fiscale a contribuabilului iar contribuabilul are
sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declaraŃiilor sale şi a oricăror
cereri adresate organului fiscal.
  Din analiza documentelor aflate la dosarul  cauzei  se reŃine că  societatea a
probat cu documente faptul că suma de BIx lei considerată iniŃial de către organul de
inspecŃie  fiscală  ca  şi  venituri  din  vânzarea  mărfurilor  neînregistrate  în  evidenŃa
contabilă reprezintă de fapt transferuri de mărfuri între gestiuni şi prin urmare nu pot fi
impozitate nici în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi nici din punct de vedere al tva .
Organul  de  inspecŃie  fiscală  a  reanalizat  documentele  şi  în  mod corect  a  propus
admiterea contestaŃiei pentru capetele de cerere privind impozitul pe profit în sumă de
S1 lei, majorările de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de S2 lei, taxa pe
valoarea adăugată în sumă de S3 lei şi majorările de întârziere aferente tva în sumă
de  S4  lei  şi  respingerea  contestaŃiei  ca  neîntemeiată  pentru  taxa  pe  valoarea
adăugată în sumă de S6 lei şi pentru majorările aferente tva în sumă de S7 lei.

Potrivit celor reŃinute mai sus şi având în vedere că societatea nu a prezentat şi
alte  documente  prin  care  să  justifice  faptul  că  şi  suma  de  BI2  lei  reprezintă  tot
transferuri între gestiuni urmează  să  se admită  contestaŃia şi  să  se anuleze parŃial
decizia de impunere nr. ****/30.092010 pentru suma de SS lei reprezentând impozitul
pe profit în sumă de S1 lei, majorările de întârziere aferente impozitului pe profit în
sumă  de  S2  lei,  taxa  pe  valoarea  adăugată  în  sumă  de  S3  lei  şi  majorările  de
întârziere aferente tva în sumă de S4 lei şi să se respingă contestaŃia ca neîntemeiată
pentru baza impozabilă în sumă de BI2 lei şi taxa pe valoarea adăugată aferentă în
sumă de S6 lei  cât şi pentru majorările de întârziere aferente tva în sumă de S7 lei.

III. 2.  Referitor la obligaŃiile de plată în sumă de S17 lei reprezentând taxă pe
valoarea adăugată în sumă de S8 lei şi majorări aferente în sumă de S9 lei  cauza
supus ă  solu Ńionării  este  dac ă  DGFP...  prin  Compartimentul  solu Ńionare
contesta Ńii se poate pronun Ńa asupra legalit ăŃii şi corectitudinii stabilirii acestor
obliga Ńii de plat ă în sarcina S.C. - SRL în condi Ńiile în care petenta nu motiveaz ă
în fapt şi în drept contesta Ńia . 

În fapt,  se reŃine că prin decizia de impunere nr. ****/30.09.2010, organele de
inspecŃie fiscală din cadrul ActivităŃii de InspecŃie Fiscală au stabilit că S.C. - SRL ...
datorează la bugetul statului obligaŃiile fiscale suplimentare de plată în sumă de S17
lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată în sumă de S8 lei şi majorări aferente în
sumă de S9 lei din care: 

- conform art. 128 alin. (4) lit.  d) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, suma de S14 lei reprezentând taxa pe valoarea
adăugată aferentă lipsei din gestiune în sumă de ...lei inclusiv tva;

-  conform  art.  140  alin.  (1)  din  Legea  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu
modificările şi completările ulterioare, suma de S15 lei reprezentând taxa pe valoarea
adăugată calculată eronat de către societate.

Pentru neachitarea obligaŃiilor principale privind taxa pe valoarea adăugată în
sumă de S8 lei, organul de inspecŃie fiscală a calculat majorări de întârziere şi dobânzi
în sumă de S9 lei  de la data scadenŃei şi până la data de 28.09.2010. 
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Se reŃine că S.C. - S.R.L. ... a formulat contestaŃia nr.11/10.2010, înregistrată la
D.G.F.P. ... sub nr.... din data de 25.10.2010 prin care a înŃeles să conteste obligaŃiile
fiscale în sumă  totală  de S17 lei reprezentând TVA de plată  în sumă  de S8 lei şi
accesoriile aferente în sumă de S9 lei dar nu aduce nici un argument faptic sau de
ordin  legislativ  care  să  motiveze  contestaŃia;  argumentele  aduse  în  susŃinerea
contestaŃiei  se referă  numai la  solicitarea de reanalizare  a situaŃiei  transferului  de
marfă între gestiuni şi influenŃa acestora asupra situaŃiei sale fiscale pentru care ne-
am pronunŃat la punctul III.1 din prezenta decizie.

În drept, cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile art. 206 alin.(1), art. 10
alin.  (2)  si  65  alin.  (1)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare:
“ art. 206 Forma şi con Ńinutul contesta Ńiei
(1) Contesta Ńia se formuleaz ă în scris si va cuprinde :
......
c) motivele de fapt si de drept ;
d) dovezile pe care se întemeiaz ă
... “,
art. 10
"[....]
    (2) Contribuabilul este obligat s ă întreprind ă măsurile în vederea procur ării
mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea t uturor posibilit ăŃilor juridice şi
efective ce îi stau la dispozi Ńie".
art. 65
"(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza
declara Ńiilor  sale  si  a  oric ăror  cereri  adresate  organului  fiscal"  dar  şi  în
prevederile pct. 2.4 din O.M.F.P. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru
aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003, republicată care precizează:
" 2.4. Organul de solu Ńionare competent nu se poate substitui contestatoru lui
cu  privire  la  motivele  de  fapt  şi  de  drept  pentru  care  a  contestat  actul
administrativ fiscal respectiv”.

De asemenea, sunt aplicabile şi dispoziŃiile art. 1169 din Codul civil:  “Cel ce
face o propunere înaintea judec ăŃii trebuie sa o dovedeasc ă.“

În  contextul  prevederilor  legale  menŃionate  mai  sus  şi  a  situaŃiei  de  fapt,
D.G.F.P.  ...,  Compartimentul  SoluŃionarea  ContestaŃiilor  reŃine  că  în  contestaŃia
formulată S.C. - S.R.L ... nu a arătat motivele de drept în baza cărora contestă debitul
în sumă  de S8 lei  reprezentând taxă  pe valoarea adăugată  de plată  şi  majorările
aferente  acestuia  în  sumă  de  S9  lei,  stabilite  prin  decizia  de  impunere  nr.
****/30.09.2010, nu a arătat motivele de fapt şi  nici dovezile pe care îşi  întemeiază
contestaŃia,  nu a  prezentat  nici  un document  în  susŃinerea cauzei  care să  infirme
constatările organului fiscal sau din care să se poată trage concluzia ca acesta nu a
procedat în mod legal şi corect la stabilirea acestor obligaŃii de plată.

Totodată,  se  reŃine  că  organul  de  soluŃionare  a  contestaŃiei  nu  se  poate
substitui petentei cu privire la temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse de organele
de inspecŃie fiscală,  şi prin urmare contestaŃia privind suma de S8 lei cu titlu de  taxă
pe valoarea adăugată de plată şi accesoriile aferente în sumă de S9 lei se consideră
ca nemotivată şi urmează a fi respinsă ca atare.

 III. 3.  Referitor la contestaŃia formulată de S.C. - SRL ... îndreptată împotriva
Raportului de inspecŃie fiscală nr. .../30.09.2010 se reŃin următoarele: 

Cauza  supus ă  solu Ńionării  este  dac ă  Direc Ńia  General ă  a  Finan Ńelor
Publice a jude Ńului ... se poate investi cu solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei în
condi Ńiile  în  care  contesta Ńia  vizeaz ă  Raportul  de  inspec Ńie  fiscal ă
nr.  .../30.09.2010  care  nu  este  act  administrativ  f iscal  susceptibil  de  a  fi
contestat,  constat ările consemnate în acesta de organele de inspec Ńie fiscal ă
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stând la  baza stabilirii  obliga Ńiilor  fiscale de  plat ă   prin  Decizia  de impunere
nr. .../30.09.2010, contestat ă.

În fapt, S.C.- S.R.L. a fost supus ă  inspec Ńiei fiscale generale,  constatările
inspecŃiei fiscale fiind consemnate în raportul de inspecŃie fiscală nr. .../30.09.2010, în
baza  căruia  a  fost  emisă  Decizia  de  impunere  nr.  ...  din  30.09.2010  de  către
Activitatea de InspecŃie Fiscală ....

Prin  contestaŃia  formulată  petenta  precizează  că  se  îndreaptă  şi  împotriva
Raportului de inspecŃie fiscală nr.... /30.09.2010.

În drept , Codul de procedură fiscală, republicat, prevede:
“ART.85
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu Ńiilor şi a altor sume datorate bugetului
general consolidat
(1)  Impozitele,  taxele,  contribu Ńiile  şi  alte  sume  datorate  bugetului  general
consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declara Ńie fiscal ă, în condi Ńiile art.80 alin. (2) şi art.84 alin. (4); 
b) prin decizie emis ă de organul fiscal , în celelalte cazuri.
ART.86
Decizia de impunere
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul  fiscal
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta mo dific ă baza de impunere.[...]
ART.87
Forma şi con Ńinutul deciziei de impunere
Decizia de impunere trebuie s ă  îndeplineasc ă  condi Ńiile prev ăzute la art. 43 [...]
coroborat  cu  prevederile  art.  106  din  HG  1050/2004  privind  Normele
metodologice de aplicare a Ordonan Ńei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur ă fiscal ă:
“ART.109
Raportul privind rezultatul inspec Ńiei fiscale
(1) Rezultatul inspec Ńiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, î n care se
vor prezenta constat ările inspec Ńiei, din punct de vedere faptic şi legal.
(2)  La  finalizarea  inspec Ńiei  fiscale,  raportul  întocmit  va  sta  la  baza  emite rii
deciziei de impunere  care va cuprinde  şi diferen Ńe în plus sau în minus, dup ă
caz, fa Ńă de crean Ńa fiscal ă existent ă la momentul începerii inspec Ńiei fiscale. În
cazul în care baza de impunere nu se modific ă, acest fapt va fi stabilit printr-o
decizie privind nemodificarea bazei de impunere[... ].
Normele  metodologice aprobate prin H.G. nr. 1050/2004
106.1. Rezultatul inspec Ńiei fiscale generale sau par Ńiale va fi consemnat într-un
raport de inspec Ńie fiscal ă.
106.2. La raportul privind rezultatele inspec Ńiei fiscale se vor anexa, ori de câte
ori  este  cazul,  actele  privind  constat ările  preliminare,  cum  sunt  procesele-
verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor i nopinate şi/sau încruci şate şi
orice alte acte.
106.3. Raportul de inspec Ńie fiscal ă se semneaz ă de către organele de inspec Ńie
fiscal ă, se verific ă şi se avizeaz ă de şeful de serviciu. Dup ă aprobarea raportului
de  către  conduc ătorul  organului  de inspec Ńie  fiscal ă,  se  va  emite  decizia  de
impunere de c ătre organul fiscal competent teritorial.

CompetenŃa de soluŃionare conferită  de art.  205  şi  următoarele din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, este limitată astfel:
“ART.205
Posibilitatea de contestare
(1)  Împotriva titlului  de crean Ńă,  precum  şi  împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contesta Ńie potrivit legii.(...)
Titlul de crean Ńă este definit la art.110 alin. (3) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul
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de procedur ă fiscal ă, republicat ă, potrivit c ăruia:
“Titlul  de  crean Ńă  este  actul  prin  care,  potrivit  legii,  se  stabile şte  şi  se
individualizeaz ă obliga Ńia de plat ă privind crean Ńele fiscale, întocmit de organele
competente sau de alte persoane îndrept ăŃite potrivit legii. Asemenea titluri pot
fi:
a) decizia de impunere emis ă de organele competente, potrivit legii; (...).”

Din prevederile legale menŃionate mai sus se reŃine că impozitele, taxele şi alte
sume datorate  bugetului  general  consolidat  se  stabilesc  în  urma inspecŃiei  fiscale
numai prin decizie de impunere, care constituie titlu de creanŃă şi este susceptibilă de
a fi contestată, la baza acesteia stând constatările din raportul de inspecŃie fiscală.

Art. 41 din Codul de procedură fiscală prevede:
“În în Ńelesul prezentului cod,  actul administrativ fiscal este actul emis de

organul fiscal competent în aplicarea legisla Ńiei privind stabilirea, modificarea
sau stingerea drepturilor şi obliga Ńiilor fiscale.”

Titlul de creanŃă fiscală ca şi act administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat
este numai decizia de impunere deoarece numai aceasta creează o situaŃie juridică
nouă prin stabilirea obligaŃiilor fiscale în sarcina contribuabilului. 

De altfel, în art. 206 alin (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală,  republicată,  se  prevede  cu  claritate  faptul  că  obiectul  contestaŃiei îl  poate
constitui  numai  sumele şi  măsurile  stabilite  într-un titlu  de creanŃă  sau într-un  act
administrativ fiscal.

Raportul de inspecŃie fiscală nu creează prin el însuşi o situaŃie juridică nouă, el
fiind  supus  avizării  şefului  de  serviciu  şi  aprobării  conducătorului  organului  de
inspecŃie fiscală  şi  stând la baza emiterii  deciziei de impunere.  Sumele înscrise în
raport reprezintă doar constatări ale organului de inspecŃie, care nu se pot concretiza
în obligaŃii  de plată  opozabile  contribuabilului  şi  susceptibile  a fi  supuse executării
silite în caz de neplată în lipsa unei decizii de impunere, în condiŃiile în care legiuitorul
a prevăzut în mod expres faptul că numai decizia de impunere poate constitui titlu de
creanŃă în materie fiscală.

Ca  atare,  raportul  de  inspecŃie  fiscală  nu  este  act  administrativ  fiscal  (nici
principal, nici subsecvent) deoarece nu stabileşte, nu modifică  şi  nu stinge drepturi
sau  obligaŃii  fiscale,  dovadă  în  acest  sens  fiind  însuşi  faptul  că  a  fost  necesară
emiterea deciziei de impunere nr.****/30.09.2010, iar  raportul de inspec Ńie fiscal ă
este o anex ă a acesteia.

Referitor  la  organul  competent  art.  209  din  OG  92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează:
“(1)  Contesta Ńiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impu nere, deciziilor de regularizare
a situa Ńiei emise în conformitate cu legisla Ńia în materie vamal ă, a măsurii de
diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoz iŃie de m ăsuri, se solu Ńionează
de către:
a)  structura  specializat ă  de  solu Ńionare  a  contesta Ńiilor  din  cadrul  direc Ńiilor
generale ale finan Ńelor publice jude Ńene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în
a căror raz ă teritorial ă îşi au domiciliul fiscal contestatarii...”

În speŃă sunt aplicabile şi prevederile pct. 5.1. din InstrucŃiunile pentru aplicarea
titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate
prin Ordinul emis de preşedintele A.N.A.F. sub nr.519/2005,care stipulează:
“Actele  administrative  fiscale  care  intr ă  în  competen Ńa  de  solu Ńionare  a
organelor  specializate  prev ăzute  la  art.  178  alin.  (1)  din  Codul  de procedur ă
fiscal ă, republicat, sunt cele prev ăzute expres şi limitativ de lege .”

Se reŃine că diferenŃele în plus sau în minus, după caz, faŃă de creanŃa fiscală
existentă la momentul începerii inspecŃiei fiscale se stabilesc în urma inspecŃiei fiscale
numai prin decizie de impunere, care constituie titlu de creanŃă şi este susceptibilă de
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a fi contestată, raportul de inspecŃie fiscală reprezentând actul administrativ fiscal prin
care se consemnează  constatările  organului de inspecŃie fiscală  care stau la baza
emiterii deciziei de impunere.

Având în vedere prevederile art. 213 alin. (5) din Codul de procedură  fiscală,
republicat,  “Organul de solu Ńionare competent se va pronun Ńa mai întâi asupra
excep Ńiilor  de  procedur ă  şi  asupra  celor  de  fond,  iar  când  se  constat ă  că
acestea sunt  întemeiate  nu  se va  mai  proceda la  ana liza  pe fond a cauzei” ,
rezultă  că  organul de soluŃionare a contestaŃiei  nu va proceda la analiza pe fond a
cauzei întrucât  raportul  de inspec  Ń  ie fiscal  ă    nu este un titlu  de crean  Ńă    sau un act  
administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat, urmând a se respinge ca inadmisibilă
contestaŃia  formulată  de  S.C.  -  S.R.L.  împotriva  raportului  de  inspecŃie  fiscală  nr.
***/30.09.2010.

III.4 Referitor  la  contestaŃia  formulată  împotriva  DispoziŃiei  privind  măsurile
stabilite  de  organele  de  inspecŃie  fiscală  nr.  ***  din  30.09.2010,  emisă  în  baza
Raportului de inspecŃie fiscală nr. *** încheiat la data de 30.09.2010, cauza supus ă
solu Ńionării este dac ă organul competent constituit la nivelul Direc Ńiei Generale
a Finan Ńelor Publice a jude Ń ului ... are competen Ńa de a solu Ńiona acest cap ăt de
cerere,  în  condi Ńiile  în  care  dispozi Ńia  privind  m ăsurile  stabilite  de  inspec Ńia
fiscal ă nr. ***/30.09.2010 nu se refer ă la stabilirea de impozite, taxe, contribu Ńii,
datorie vamal ă precum şi accesorii ale acestora, neavând caracterul unui t itlu
de crean Ńă  fiscal ă, şi nici la m ăsura diminu ării pierderii fiscale.

În fapt, prin DispoziŃia privind măsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscală
nr.  ***/30.09.2010,  emisă  în  baza  Raportului  de  inspecŃie  fiscală  nr.***/30.092010,
organele de inspecŃie fiscală au dispus societăŃii, înregistrarea în evidenŃa contabilă a
diferenŃelor  suplimentare  de  plată  stabilite  prin  raportul  de  inspecŃie  fiscală  nr.
***/30.09.2010  obligaŃii  care  fac  obiectul  deciziei  de  impunere  .../30.09.2010,
contestate.

Societatea contestă măsura stabilită de organele fiscale prin DispoziŃia privind
măsurile  stabilite de organele de inspecŃie fiscală  nr.***/30.09.2010, emisă  în baza
Raportului de inspecŃie fiscală fără a preciza motivele de fapt şi de drept pe care îşi
întemeiază cererea.

În drept,  în speŃă  sunt aplicabile prevederile art. 209 alin. (1) din OrdonanŃa
Guvernului nr. 92 / 2003, privind Codul de procedură fiscală, republicat, aşa cum a
fost modificat prin OrdonanŃa de UrgenŃă   a Guvernului nr. 39 din 21 aprilie 2010,
publicat în Monitorul Oficial  nr.  278 din 28 aprilie  2010, art.  I  punctul  26, unde se
precizează că:
„ 26. La articolul 209 , alineatul (1) se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:
    "(1)  Contesta Ńiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor
administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impu nere,  deciziilor  pentru
regularizarea situa Ńiei emise în conformitate cu legisla Ńia în materie vamal ă, a
măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite pr in dispozi Ńie de m ăsuri, se
solu Ńionează de către:
    a) structura specializat ă de solu Ńionare a contesta Ńiilor din cadrul direc Ńiilor
generale ale finan Ńelor publice jude Ńene sau a municipiului Bucure şti, dup ă caz,
în  a  căror  raz ă  teritorial ă  îşi  au  domiciliul  fiscal  contestatarii,  pentru
contesta Ńiile  care  au  ca  obiect  impozite,  taxe,  contribu Ńii,  datorie  vamal ă,
accesorii  ale acestora,  precum şi  măsura de diminuare a pierderii  fiscale,  în
cuantum de pân ă la 3 milioane lei;

Totodată  la art.  209 alin. (2) din OrdonanŃa  Guvernului nr.  92/2003, privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
prevăd următoarele:
„(2)  Contesta Ńiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  fiscale  se
solu Ńionează de către organele fiscale emitente.”
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Din textele de lege citate mai sus se reŃine că organele competente constituite
la  nivelul  direcŃiilor  generale  au  competenŃa  materială  de  a  se  pronunŃa  asupra
deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
care au ca obiect impozite, taxe, contribuŃii, datorie vamală, precum şi accesorii ale
acestora,  precum  şi  asupra  măsurii  de  diminuare  a  pierderii  fiscale  stabilită  prin
dispoziŃie de măsuri.

Din dispoziŃia privind măsurile stabilite de inspecŃia fiscală contestată se reŃine
că s-a dispus societăŃii înregistrarea în evidenŃa contabilă a diferenŃelor suplimentare
de plată stabilite prin raportul de inspecŃie fiscală nr. ***/30.09.2010. 

Conform textelor de lege menŃionate mai sus, cererile formulate împotriva altor
acte  administrative  fiscale  se  soluŃionează  de  către  organele  fiscale  emitente,  cu
excepŃia cazurilor în care prin dispoziŃia de măsuri se dispune diminuarea pierderii
fiscale, ori prin dispoziŃia privind măsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr.
***/30.09.2010 nu s-a dispus diminuarea pierderii fiscale, ci înregistrarea în evidenŃa
contabilă a diferenŃelor suplimentare de plată stabilite prin raportul de inspecŃie fiscală
nr. ***/30.09.2010.

O.M.F.P.  nr.1939/2004  pentru  aprobarea  formularului  "DispoziŃie  privind
măsurile  stabilite  de organele  de inspecŃie  fiscală",  cod  14.13.27.18,  la  pct.  1  din
Anexa  2  -  InstrucŃiunile  de  completare  a  formularului  "DispoziŃie  privind  măsurile
stabilite de organele de inspecŃie fiscală", cod 14.13.27.18, prevede:

„1.  Formularul  "DispoziŃie  privind  măsurile  stabilite  de  organele  de  inspecŃie
fiscală" reprezintă  actul administrativ fiscal emis de organele de inspecŃie fiscală  în
aplicarea  prevederilor  legale  privind  obligativitatea  contribuabililor  de  a  îndeplini
măsurile stabilite. Nu va cuprinde măsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii le
datorează bugetului general consolidat al statului.

Având în vedere că măsurile stabilite în sarcina societăŃii prin dispoziŃia privind
măsurile  stabilite  de  organele  de  inspecŃie  fiscală  nr.  ***/30.09.2010  nu  vizează
stabilirea obligaŃiilor  fiscale ale contestatoarei  şi  nici  nu a fost diminuată  pierderea
fiscală prin această dispoziŃie, organul de soluŃionare specializat nu are competenŃă
pentru a se pronunŃa asupra acestui capăt de cerere.

Din cele prezentate se reŃine că soluŃionarea contestaŃiei pentru acest capăt de
cerere intră  în competenŃa organelor fiscale emitente ale actului administrativ fiscal
contestat, organul de soluŃionare specializat din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor
Publice a judeŃului ... având competenŃă de soluŃionare a dispoziŃiei privind măsurile
stabilite  de organele de inspecŃie  fiscală  doar în  situaŃia  în  care  prin  aceasta  se
dispune diminuarea pierderii fiscale.

Potrivit art. 209 alin. (2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură  fiscală,  republicată:„Contesta Ńiile  formulate  împotriva  altor  acte
administrative fiscale se solu Ńionează de către organele fiscale emitente”

La pct. 5.1 – 5.2 din Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare
Fiscală  nr.  519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de procedură  fiscală,  republicată,
Anexa nr. 1, se prevede că:
„ 5.1.  Actele administrative fiscale care intr ă  în competen Ńa de solu Ńionare a
organelor  specializate  prev ăzute  la  art.  178  alin.  (1)  din  Codul  de procedur ă
fiscal ă, republicat, sunt cele prev ăzute expres şi limitativ de lege.
    În situa Ńia în care, ca urmare a raportului privind rezultat ele inspec Ńiei fiscale,
nu  se  modific ă  baza  de  impunere,  de  la  data  aducerii  la  cuno ştin Ńă
contribuabilului  a  acestui  fapt,  titlul  de  crean Ńă  fiscal ă  susceptibil  de  a  fi
contestat este declara Ńia fiscal ă, asimilat ă cu o decizie de impunere în condi Ńiile
art. 83  din Codul de procedur ă fiscal ă, republicat.
    5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: d ispozi Ńia de m ăsuri, decizia privind
stabilirea r ăspunderii  reglementat ă  de  art. 28  din Codul de procedur ă  fiscal ă,
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republicat,  notele de compensare, în ştiin Ńări  de plat ă,  procesul-verbal privind
calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc. .”

Din  cele  prezentate  mai  sus  rezultă  că  organele  competente  constituite  la
nivelul direcŃiilor generale au competenŃa materială de a se pronunŃa asupra deciziilor
de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere care au
ca obiect impozite,  taxe,  precum şi  asupra dispoziŃiilor  de măsuri  ce au ca obiect
măsura de diminuare a  pierderii  fiscale,  ori  prin  măsurile  stabilite  de organele  de
inspecŃie fiscală nu s-a dispus diminuarea pierderii fiscale, ci înregistrarea în evidenŃa
contabilă a diferenŃelor suplimentare de plată stabilite prin raportul de inspecŃie fiscală
nr. ***/30.09.2010, pentru care organele de control au emis dispoziŃia de măsuri, nr.
*** care reprezintă  un alt  act  administrativ fiscal,  şi  pentru care, aşa după  cum se
precizează la alin. (2) al art. 209 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, competenŃa de soluŃionare aparŃine organului fiscal
emitent,  respectiv  ActivităŃii  de  inspecŃie  fiscală  din  cadrul  DirecŃiei  Generale  a
FinanŃelor Publice a judeŃului ....

Prin  urmare,  pentru  acest  capăt  de  cerere,  dosarul  va  fi  transmis  spre
soluŃionare ActivităŃii  de inspecŃie fiscală  din cadrul  DirecŃiei  Generale a FinanŃelor
Publice  a  judeŃului  ...,  în  calitate  de  organ  emitent  al  dispoziŃiei  privind  măsurile
stabilite de inspecŃia fiscală.

Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 1169 din Codul civil, pct .2.4 şi
5.1-5.2 din O.M.F.P. nr. 519/2005, coroborat cu prevederile art. 6, art. 7. art. 9, art.
10(2),  art. 64, art. 65(1), art. 205, art. 206, art. 207 alin.(1), art. 209 alin.(1)  lit. a), art.
210 şi art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în
anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare, se

D E C I D E :
Art.1 Admiterea contesta Ńiei nr. 11/10.2010  formulată de S.C. - S.R.L. ... şi

anularea par Ńială  a deciziei  de impunere  privind obligaŃiile suplimentare de plată
stabilite  de  inspecŃia  fiscală  nr.  ****/30.09.2010  pentru  suma  de  SS  lei
reprezentând:

-    S1 lei impozit pe profit;
-    S2 lei  - major ări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-    S3 lei  - tax ă pe valoarea ad ăugată de plata; 
-    S4 lei - major ări de întârziere aferente TVA.
Art. 2 Respingerea contesta Ńiei nr. 11/10.2010 formulată de S.C. - S.R.L. ...,

ca neîntemeiat ă pentru suma de S5 lei  din care 
- S6 lei  - tax ă pe valoarea ad ăugată de plata; 
-   S7 lei - major ări de întârziere aferente TVA.
Art. 3 Respingerea contesta Ńiei nr. 11/10.2010 formulată de S.C. - S.R.L. ...,

ca nemotivată pentru suma de S17 lei   din care: 
- S8 lei  - tax ă pe valoarea ad ăugată de plata; 
- S9 lei - major ări de întârziere aferente TVA.
Art. 4  Respingerea ca inadmisibil ă a contestaŃiei formulată de S.C.- S.R.L. ...

împotriva Raportului de inspecŃie fiscală  nr..../30.09.2010 întocmit de Activitatea de
InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului ....

Art.5.  Declinarea competenŃei de soluŃionare a a contestaŃiei formulată de S.C.
-  S.R.L.  ...  împotriva  DispoziŃiei  privind  măsurile  stabilite  de organele de inspecŃie
fiscală nr. ***/30.09.2040 şi transmiterea dosarului spre competenŃă soluŃionare către
Activitatea de InspecŃie Fiscală .... 

Decizia  este  definitivă  în  sistemul  căilor  administrative  de  atac  si  poate  fi
atacată la Tribunalul ... în termen de 6 luni de la comunicare. 

DIRECTOR EXECUTIV,
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