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D E C I Z I A NR.218/64/18.02.2015 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL 
înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.x/14.11.2014 

 
 
 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de A.J.F.P. x - Serviciul inspec�ie fiscal� 
persoane juridice nr.1 prin adresa nr.x/11.11.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara 
sub nr.x/14.11.2014, asupra contesta�iei formulat� de SC x SRL CUI, cu sediu în x, nr.x, 
jud. x. 

 
Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. 
x/22.08.2014, prin care s-a stabilit suma total� de x lei reprezentând: 

- x lei - impozit pe profit; 
-   x lei - dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-   x lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- x lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-   x lei - dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-   x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-   x lei - impozit pe dividende PF; 
-   x lei - dobânzi de întârziere aferente impozitului pe dividende PF; 
-   x lei  - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe dividende PF. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  

Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  

 
   I. Prin contesta�ia formulat� SC x SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane juridice nr. x/22.08.2014 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
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nr. x/22.08.2014, prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale suplimentare de plat� în valoare 
total� de x lei, reprezentând profit în sum� de x lei �i accesorii aferente în sum� de x lei, 
TVA în sum� de x lei �i accesorii aferente în sum� de x lei, impozit pe veniturile din 
dividende în sum� de x lei �i accesorii aferente în sum� de x lei. 

Referitor la Contractul de închiriere cu SC x SRL, contestatoarea arat� c� 
organele de control au apreciat faptul c� ar fi vorba de dou� contracte de închiriere unul 
din 01.05.2010 �i unul din 01.05.2011, în fapt este vorba de un singur contract încheiat în 
data de 01.05.2011, dar la redactare s-a gre�it data înregistr�rii (01.05.2010 în loc de 
01.05.2011) data certificat� de data semn�rii contractului de închiriere (01.05.2011) data 
de la care acesta produce efecte, precum �i anexa 1 parte din acest contract de 
închiriere. 

De asemenea, arat� c� obiectul contractului este închirierea de utilaje (betoniera, 
schela metalica, transpalet) f�r� manipulant din partea SC x SRL, utilaje folosite �i la alte 
lucr�ri executate de SC x SRL (ex. Liceul Sf. Dimitrie x - factura x/20.11.2011 anexata) 
utilaje necesare activit��ii pe care societatea o desf��oar�. 

Contestatoarea precizeaz� c�, SC x SRL nu a prestat un serviciu, ci doar a 
închiriat utilajele mai sus men�ionate, prestarea serviciilor fiind de natura închirierii de 
utilaje. 

Referitor la Contractul cu SC x SRL, contestatoarea arat� c� a achizi�ionat de la 
aceasta prest�ri de servicii executate cu un buldoexcavator �i o autobasculant�, servicii 
necesare în derularea activit��ii societ��ii în construirea unei pensiuni turistice 
Intreprinderii Individuale x, precum �i înc�rcarea, livrarea de balast natural c�tre SC x 
SPA (ex. factura x/02.05.2001 �i x/15.06.2011 anexate). 

Referitor la veniturile din activitatea de restaurant, contestatoarea precizeaz� 
faptul c� facturile emise pentru activitatea de catering cuprind pe lâng� servirea 
preparatelor de buc�t�rie �i vânzarea de b�uturi alcoolice, r�coritoare �i dulciuri, deci a 
facturat �i înregistrat valoarea serviciilor din activitatea de bar/restaurant. 

Referitor la antecontractul de vânzare-cump�rare dintre SC x SRL �i x având ca 
obiect achizi�ia unei b�l�i pentru cre�terea pe�telui �i pescuit, contestatoarea motiveaz� 
faptul c� antecontractul a fost încheiat deoarece la data încheierii antecontractului de 
vânzare - cump�rare balta nu a fost terminat� �i era în curs de autorizare de 
Administra�ia Na�ional� Apele Române, Administra�ia Bazinal� de Apa Banat. 

Totodat�, precizeaz� faptul c� x a primit sumele de bani care au fost ridicate de la 
societate reprezentând par�ial contravaloarea antecontractului de vânzare-cump�rare, 
astfel anexeaz� dispozi�iile de plata c�tre acesta, precum �i documente care atest� 
existen�a �i identificarea obiectivului. 

La contesta�ia formulat�, contestatoarea a anexat în copie: 
- factura nr. x/20.11.2011; 
- factura nr.x/02.05.2001; 
- factura nr. x/15.06.2011; 
- dispozi�ii de plat� de la nr. 1 la 26; 
- CI x; 
- extras CF 
- memoriu ethnic autorizare; 
- cerere de gospod�rire a apelor; 
- proces verbal de constatare. 
 
II. Ca urmare a verific�rii documentelor prezentate de contribuabil, organele de 

inspec�ie fiscal� au constatat deficien�e care au fost consemnate în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. x/22.08.2014 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x/22.08.2014. 
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Perioada verificat� 01.01.2011 - 31.12.2013. 
 
1. Impozit pe profit. 
 În urma verific�rii actelor �i documentelor puse la dispozi�ie, organele de inspec�ie 

fiscal� au constatat urm�toarele: 
a)  Cheltuieli nedeductibile 
În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat aspecte care au 

modificat baza de impunere �i anume, societatea a înregistrat cheltuieli reprezentând 
achizi�ii de prest�ri de servicii de la SC x SRL �i de la SC x SRL în valoare total� de x lei 
astfel: 

 - de la SC x SRL a achizi�ionat servicii în valoare de x lei: 
- par�ial factura nr.x/31.03.2011 cu prest�ri de servicii în valoare de x lei; 
- factura nr.x/30.04.2011 în valoare de x lei; 
- par�ial factura nr. x/10.08.2011 în valoare de x lei; 
- par�ial factura nr.x/07.09.2011 cu prest�ri servicii de x lei; 
- par�ial factura nr.x/30.09.2011 în valoare de x lei;  
- par�ial factura nr.x/31.12.2011 în valoare de x lei; 
- factura nr.x/01.02.2012 în valoare de x lei, factura eviden�iat� în luna februarie 

2011 în contabilitate �i jurnalul de cump�r�ri. 
 

                   - de la SC x SRL a achizi�ionat servicii în valoare de x lei: 
- factura nr.x/02.07.2012 în valoare de x lei; 
- factura nr.x/28.07.2012 în valoare de x lei. 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� facturile men�ionate, anexate în 

copie, au ca �i explica�ie «prest�ri servicii», f�r� identificarea concret� a naturii serviciilor 
�i nu sunt înso�ite de nici un document justificativ. În nota explicativ� data în leg�tur� cu 
aceste facturi, administratorul societ��ii domnului x justific� cheltuielile cu prest�rile de 
servicii achizi�ionate de la SC x SRL �i SC x SRL ca fiind de natura închirierii de diferite 
utilaje necesare pentru desf��urarea activit��ii de construc�ii.  

În sus�inerea celor declarate prin adresa nr.x din data de 19.08.2014 
administratorul societ��ii a prezentat:  

1) Contract de închiriere utilaje cu SC x SRL nr.x/01.05.2010;  
2) Contract prest�ri servicii cu SC x SRL nr.x/15.02.2011. 
Analizând documentele puse la dispozi�ie s-au constatat urm�toarele: 
1) SC x SRL (CUI x - anexa nr.7, pag.1-3): 
- nu a depus declara�ii fiscale �i Bilan�uri în perioada în care s-au emis facturile de 

prest�ri servicii; 
- nu mai este pl�titoare de TVA începând cu data de 01.08.2012 (deoarece nu �i-a 

îndeplinit obliga�iile declarative); 
- ultimul decont de TVA s-a depus în luna iunie 2008 sub nr.x/05.04.2010, astfel 

facturile emise de societate nu au fost declarate prin decontul de TVA; 
- societatea este inactiv� din data de 01.03.2013 ca urmare a neîndeplinirii 

obliga�iilor declarative; 
 - societatea nu depune Declara�ia 394 „Declara�ie privind 

livrarile/achizitiile/prestarile de servicii pe teritoriul na�ional”; 
- a avut angaja�i doar în intervalul 01.01.2007-31.12.2007, deci în perioada când s-

au facturat prest�rile de servicii c�tre SC x SRL, societatea nu a avut angaja�i cu care s� 
presteze serviciile facturate. 

La aceast� societate asociat unic este x (tat�l) �i x (fiul) este administrator, astfel 
atât SC x SRL cât �i contribuabilul verificat au acela�i administrator. 

Referitor la Contractul de închiriere utilaje cu SC x SRL nr.x/01.05.2010 prezentat 
la discu�ia final�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�: 
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- obiectul acestui contract presupune închirierea „produselor ce fac parte 
prezentului contract �i sunt specificate în Anexa nr.1 a contractului", Anexa respectiv� nu 
este ata�at� contractului. La contract este ata�at� anexa nr.1 la Contractul nr.1 din data 
de 01.05.2011 (nu la Contractul nr.1 din data de 01.05.2010), care a fost prezentat. 
Anexa 1 la contractul 1 din data de 01.05.2011 nu reprezint� document justificativ, 
deoarece nu se refera la contractul prezentat; 

- nu sunt corelate data contractului cu data men�ionat� pe anexa la contract, fapt 
care conduce la lipsa anexei care este men�ionat� la obiectul contractului; 

- contractul a fost încheiat pe o perioada de 2 ani (01.05.2010-01.05.2012). Deci 
contractul nu este document justificativ deoarece în iulie când s-au emis facturile, durata 
contractului expirase, iar anexa se refer� la alt contract cu acela�i num�r dar din alt� 
dat�; 

- cheltuiala cu utilajele închiriate nu s-a refacturat clientului final. În situa�iile de 
lucr�ri (anexa nr.25) valoarea utilajelor închiriate este mult mai mic� decât valoarea de 
închiriere a utilajelor �i anume, x lei (valoarea cuprins� în situa�iile de lucr�ri), fa�� de x lei 
(valoarea cheltuielilor cu prest�rile de servicii achizi�ionate de la SC x SRL). 

2) SC x SRL (CUI x- anexa nr.8, pag.1-2): 
- este pl�titoare de TVA; 
- din data de 05.06.2012 societatea este inactiv� ca urmare a neîndeplinirii 

obliga�iilor declarative; 
- p�r�ile contractului sunt SC x SRL în calitate de executant �i SC x SRL având 

calitatea de beneficiar; 
- societatea nu depune Declara�ia 394 „Declara�ie privind 

livrarile/achizitiile/prestarile de servicii pe teritoriul na�ional”. 
Referitor la Contractul de prest�ri servicii nr.1/15.02.2011 (servicii achizi�ionate de 

societatea verificat�) �i situa�iile de lucr�ri (întocmite de societatea verificat� c�tre 
beneficiarul x I.I.) prezentat la discu�ia final�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�: 

- nu exist� corela�i între opera�iile cuprinse în situa�iile de lucr�ri (întocmite de 
societatea verificat� c�tre beneficiar) �i serviciile de excavare �i repara�ii drum cuprinse 
în facturile de prest�ri servicii achizi�ionate de societatea verificat�; 

- în situa�iile de lucr�ri, întocmite de societatea verificat� c�tre beneficiar, s-au 
executat urm�toarele lucr�ri începând cu luna iunie 2011: confec�ionat armatura pentru 
pere�i, zid�rie c�r�mida, confec�ionat pere�i pentru grinzi, turnare plan�ee, transportul 
betonului, pardoseli din beton, învelitoare din tabla cutat�, �arpanta din lemn, mortar din 
tencuial� f�r� ciment, turnare tavane; 

- serviciile de excavare �i repara�ii drum cuprinse în facturile de prest�ri servicii 
achizi�ionate de societatea verificat� se întind pe o perioada de 11 luni, adic� situa�iile de 
lucr�ri prezentate �i anexate la Contractul de prest�ri servicii nr.1/15.02.2011 sunt 
men�ionate acelea�i servicii �i anume lucr�ri de excavare la funda�ii �i terasamente �i 
transport rutier balast �i p�mânt; 

- s-au prezentat un num�r de 6 situa�ii de lucr�ri aferente perioadei martie 2011-
ianuarie 2012; 

- analizând cele dou� opera�iuni cuprinse în situa�iile de lucr�ri prezentate s-a 
constatat c� prima opera�iune, lucr�ri de excavare sunt în valoare este de x lei, iar orele 
alocate sunt 2.592 (adic� dac� s-au lucrat 10 ore/zi, media 22 zile pe luna, s-au prestat 
doar lucr�ri de excavare 11,78 luni - anexa nr.26). A doua opera�iune cuprins� în situa�iile 
de lucr�ri este transport rutier balast �i p�mânt, este în valoarea de x lei iar orele alocate 
sunt 2.574 (adic� daca s-au lucrat 10 ore/zi, media 22 zile pe luna s-au prestat doar 
lucr�ri de excavare 11,7 luni - anexa nr.26); 

Analizând perioada în care s-au prestat aceste servicii, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat c� SC x SRL a prestat 1 an întreg acela�i opera�iuni adic�, potrivit 
situa�iilor de lucr�ri, a excavat funda�ia �i terasamente �i a transportat balast �i p�mânt, 
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f�r� a avea angaja�i. Aceste presta�ii nu sunt reale deoarece societatea x SRL nu a avut 
cu cine s� presteze aceste lucr�ri deoarece de la înfiin�are �i pân� la perioada verificat� 
nu a avut angaja�i potrivit informa�iilor INFOPC; 

- societatea verificat� nu a justificat prestarea efectiv� a serviciilor prestate (cu 
excavarea si transportul facturat) cu procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru cu 
orele prestate sau persoanele care au prestat lucrarea, pontarea acestora, salariile 
achitate acestora sau alte documente din care s� rezulte persoanele care au prestat 
serviciile; 

- exist� necorela�ii între perioada în care se desf��oar� opera�iunile de prest�ri 
servicii achizi�ionate de societatea verificat� �i perioada când se desf��oar� opera�iile 
men�ionate în situa�iile de lucr�ri. Societatea verificat� achizi�ioneaz� lucr�ri de excavare 
la funda�ii �i terasamente în perioada martie 2011-ianuarie 2012 (11 luni efectueaz� 
pentru societatea verificat� acela�i tip de opera�ie �i anume lucr�ri de excavare la funda�ii 
�i terasamente precum �i transport rutier balast �i p�mânt), iar în aceasta perioada în 
situa�iile de lucr�ri sunt men�ionate opera�iile men�ionate în situa�iile de lucr�ri întocmite 
c�tre beneficiar. Potrivit anexelor prezentate pentru justificarea prest�rilor de servicii 
societatea verificat� a achizi�ionat servicii de excavare la funda�ii �i terasamente o 
perioada de 11 luni, dar în aceea�i perioada a prestat c�tre beneficiar alte opera�iuni; 

 - documentele prezentare pentru justificarea serviciilor prestate nu au valoarea de 
documente justificative care s� justifice realitatea serviciilor deoarece societatea nu a 
avut angaja�i cu care s� presteze 5.166 ore. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� a dedus 
cheltuieli cu prest�rile de servicii, achizi�ionate de la SC x SRL �i SC x  SRL, în valoare 
de x lei (x lei - TVA aferent în sum� de x lei = x lei). Cheltuielile în sum� de x lei nu 
îndeplinesc condi�iile de cheltuieli deductibile, fiind înc�lcate urm�toarele prevederi legale 
: 

- art.21, alin.(4), lit.a) din Codul fiscal care prevede c� nu sunt cheltuieli deductibile 
„cheltuielile cu [...] alte prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica 
necesitatea prest�rii acestora"; 

-pct.48 din H.G. nr.44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului 
Fiscal "pentru a deduce cheltuielile cu serviciile [...] trebuie s� se îndeplineasc� cumulativ 
urm�toarele condi�ii: - serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, s� fie executate în baza 
unui contract care s� cuprind� date referitoare la prestatori, termene de execu�ie, 
precizarea serviciilor prestate, precum �i tarifele percepute, respectiv valoarea total� a 
contractului, iar defalcarea cheltuielilor de aceasta natura s� se fac� pe întreaga durat� 
de desf��urare a contractului sau pe durata realiz�rii obiectului contractului; prestarea 
efectiv� a serviciilor se justifica prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, 
rapoarte de lucra, studii de fezabilitate, de pia�a sau orice alte materiale corespunz�toare 
[...]". 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit ca nedeductibile cheltuielile cu 
prest�rile de servicii achizi�ionate de societate, în sum� de x lei (anexa nr.5) pentru care 
societatea nu a putut prezentat documente care s� justifice persoanele care au prestat 
lucrarea. 

 
b) Veniturile neeviden�iate de societate. 
Echipa de inspec�ie fiscal� a analizat eviden�ierea în contabilitate a activit��ilor 

desf��urate �i veniturilor realizate �i declarate. 
Veniturile din activitatea de bar/restaurant sunt înregistrate în baza facturilor emise 

cu explica�ia „servicii de catering” sau „masa servit�” c�tre diver�i clien�i persoane 
juridice: Inspectoratul �colar Jude�ean x, Prim�ria x, SC xSRL, SC x SRL, SC x SRL 
(con�inând nr. de por�ii �i pre�ul). 
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Pentru activitatea desf��urat� la bar/restaurant societatea se aprovizioneaz� cu 
materie prim�-produse alimentare necesare prepar�rii meniurilor �i cu m�rfuri destinate 
revânz�rii: b�uturi alcoolice, r�coritoare �i dulciuri. Nu s-au reg�sit documente fiscale �i 
înregistr�ri contabile care s� reflecte veniturile ob�inute din vânzarea cu am�nuntul în 
restaurant/bar a b�uturilor achizi�ionate în toat� perioada verificat�. 

Contribuabilul verificat utilizeaz� o singur� metod� de conducere a eviden�ei 
contabile analitice a bunurilor, �i anume metoda global valoric�, dar nici în aceasta 
situa�ie nu întocme�te raportul de gestiune. Aceast� metod� trebuie utilizat� doar pentru 
contabilitatea analitic� a m�rfurilor �i ambalajelor din unit��ile de desfacere cu am�nuntul 
a�a cum este prev�zut la pct.30 din Ordonan�a nr.3512/2008. 

În eviden�a contabil�, atât facturile de achizi�ie a materiei prime din care se 
prepar� meniurile cât �i m�rfurile destinate revânz�rii, sunt eviden�iate în contul 371 
"M�rfuri".  Pentru activitatea de catering societatea nu întocme�te fi�e de magazine, 
raport de produc�ie sau bonuri de consum, din care s� rezulte felul, cantitatea �i pre�ul de 
produc�ie al preparatele realizate.  

Desc�rcarea de gestiune din contul 371 se efectueaz� la nivelul valorii facturilor 
emise reprezentând "servicii de catering" sau „masa servit�” �i înregistrate în contul de 
venituri 707 "Venituri din vânzarea m�rfurilor".  

Astfel, veniturile din activitatea de alimenta�ie public�, potrivit balan�elor contabile, 
înregistrate în contul 707 "Venituri din vânzarea m�rfurilor" cuprind doar facturile emise 
pentru mesele servite �i serviciile de catering. În nici unul din conturile de venituri 
existente în balan�ele de verificare nu au fost identificate alte sume, în afara celor 
consemnate în facturile emise pentru activitatea de catering, servicii de cazare �i cea de 
prest�ri servicii în domeniul construc�iilor.  

Pentru activitate de bar/restaurant, potrivit facturilor �i Notelor de recep�ie, 
societatea înregistreaz� în gestiunea de m�rfuri, cont 371 "M�rfuri", în perioada 
01.01.2011 - 31.12.2013 produse reprezentând b�uturi alcoolice �i r�coritoare în valoare 
total� de x lei, potrivit Anexei nr.9, astfel: 
           - x lei în anul 2011  

     - x lei în anul 2012 
      -x lei în anul 2013, în Anexa 9 sunt defalcate �i valorile aprovizion�rilor pe 

fiecare trimestru din an.  
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, potrivit datelor din facturi �i valorii 

acestora, societatea achizi�ioneaz� în mod constant, lunar, acest tip de produse, în 
valoare de aproximativ x lei trimestrial, cu mici excep�ii (trim. III 2012 �i trim. I 2013). 

În toat� perioada 01.01.2011-31.12.2013 societatea nu înregistreaz� venituri din 
vânzarea acestor m�rfuri, nu întocme�te nici un document care s� reflecte vânzarea 
acestora, nu eviden�iaz� în contabilitate nici un bon fiscal care s� dovedeasc� c� s-a 
utilizat casa de marcat. Societatea nu eviden�iaz� în contabilitate rapoarte zilnice emise 
de aparatele de marcat electronice. 

Toate aceste intr�ri de m�rfuri se reg�sesc în stocul scriptic, respectiv în soldul 
contului 371 „M�rfuri” la data de 31.12.2013 care este în sum� de x lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� concluzioneaz� c�, prin existen�a loca�iei care 
func�ioneaz� ca restaurant �i prin practica societ��ii de a achizi�iona în mod constant 
produse de natura b�uturilor alcoolice �i b�uturi r�coritoare, rezult� clar c� aceste 
produse au fost în fapt comercializate, dovada fiind aprovizion�rile permanente, �i faptul 
c� societatea nu a înregistrat �i declarat veniturile din aceasta activitate în sum� de x lei. 

Prin Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� 
nr.x/10.06.2014, s-a dispus societ��ii s� prezinte raportul (z) zilnic �i lunar, aferente 
perioadei 01.01.2011-31.12.2013 emise de casa de marcat pe care o de�in, listele de 
inventar aferente perioadelor 2011, 2012, 2013 �i rapoartele de gestiune aferente 
perioadei 01.01.2011-31.12.2013. Din toate solicit�rile societatea a prezentat doar un 
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Raport fiscal din data de 10.08.2014 care nu are valoarea de document justificativ 
deoarece nu se refera la perioada verificat�.  

Organele de inspec�ie fiscal� au solicitat prezentarea Raportul (Z) zilnic �i lunar 
aferente perioadei 01.01.2011- 31.12.2013, emise de casa de marcat pe care o de�ine 
societatea. 

Urmare aspectelor prezentate �i datorit�: 
- neducerii la îndeplinire a m�surilor dispuse prin Dispozi�ia privind m�surile 

stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/10.06.2014 �i anume neprezentarea: listelor 
de inventar aferente perioadei 2011, 2012, 2013 care cuprind inventarierea patrimoniului, 
raportul (z) zilnic �i lunar aferente perioadei 01.01.2011-31.012.2013 care s� justifice 
vânzarea b�uturilor alcoolice sau o alta destina�ie a acestora, rapoartele de gestiune 
aferente perioadei 01.01.2011-31.12.2013 �i a registrului de evident� fiscal�; 

- faptului c� soldul contului 371 „M�rfuri” prezint� la data de 31.12.2013 sold 
debitor în sum� de x lei, din care x lei reprezint� valoarea b�uturilor alcoolice �i 
r�coritoare (pentru care are doar facturi de aprovizionare nu �i bonuri de vânzare) 
aprovizionare pe o perioada de 3 ani (anexa nr.9, pag.1-2); 

- faptului c� documentele puse la dispozi�ie de societate pentru a justifica 
cheltuial� cu închirierea utilajelor �i cheltuiala cu prest�rile de servicii nu au calitatea de 
document justificativ datorit� necorela�iilor dintre: contracte �i anexe, perioadele în care 
se desf��oar� opera�iunile, prest�rile facturate �i persoanele angajate. 

 Potrivit prevederilor art.22 lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� prin obliga�ii fiscale, se în�elege „obliga�ia de a declara bunurile �i veniturile 
impozabile sau, dup� caz, impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat”, coroborat cu art.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
echipa de inspec�ie a procedat la recalcularea profitului impozabil, care s-a stabilit ca 
diferen�a între veniturile realizate �i cheltuielile aferente în scopul realiz�rii de venituri, pe 
fiecare an fiscal, la care s-au ad�ugat cheltuielile nedeductibile �i veniturile neeviden�iate 
astfel: 

Anul 2011 s-a încheiat cu o pierdere în sum� de x lei care s-a recuperat din profitul 
rezultat în urma recalcul�rii impozitului pe profit de c�tre echipa de inspec�ie fiscal�. 
Rezultatul exerci�iului stabilit de societate a fost influen�at cu cheltuielile nedeductibile în 
sum� total� de x lei, stabilite de echipa de inspec�ie fiscal� �i cu veniturile neeviden�iate 
de societate în sum� total� de x lei. În urma recalcul�rii s-a recuperat (diminuat) 
pierderea în sum� de x lei stabilit� de societate �i a rezultat diferen�a de impozit pe profit 
aferent� anului 2011 în sum� de x lei. 

Anul 2012 s-a încheiat cu profit în sum� de x lei, a�a cum este eviden�iat în 
balan�a de verificare. Acesta a fost influen�at cu cheltuielile nedeductibile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� în sum� de x lei �i cu veniturile neeviden�iate de societate în 
sum� de x lei. În urma recalcul�rii a rezultat diferen�a de impozit pe profit aferent� anului 
2012 în sum� de x lei. 

Anul 2013 s-a încheiat cu profit în sum� de x lei, a�a cum este eviden�iat în 
balan�a de verificare. Acesta a fost influen�at cu veniturile neeviden�iate de societate în 
sum� de x lei. În urma recalcul�rii a rezultat diferen�a de impozit pe profit aferent� anului 
2013 în sum� de x lei. 

În urma recalcul�rii profitului impozabil pentru perioada aferent� inspec�iei fiscale 
s-a stabilit diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei (anexa nr.10), astfel: 

- în anul 2011 diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei; 
- în anul 2012 diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei; 
- în anul 2013 diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei. 
 
Pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei, organele de inspec�ie fiscal� 

au calculat dobânzi de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x 
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lei, în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel: 

- pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei s-au calculat 
major�ri/dobânzi în suma de x lei �i penalit��i de întârziere în suma de x lei; 

- pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei s-au calculat 
major�ri/dobânzi în suma de x lei �i penalit��i de întârziere în suma de x lei; 

- pentru diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei s-au calculat 
major�ri/dobânzi în suma de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei. 

 
2. Taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 
În urma verific�rii, organele de inspec�ie fiscal� au constatat aspecte care au 

modificat baza de impunere �i anume: 
a) TVA aferent� achizi�iilor de prest�ri de servicii de la SC x SRL �i de la SC x 

SRL, prest�ri de servicii care nu au fost deductibile la calculul impozitului pe profit, astfel : 
- Prest�rile de servicii achizi�ionate de la SC x SRL sunt conform anexei nr.3, 

pag.1-6 : 
 - la factura nr.x31.03.2011 - TVA aferent� prest�rilor de servicii este în 

sum� de x lei; 
 - la factura nr.x/30.04.2011- TVA este în sum� de x lei; 
 - la factura nr.x/10.08.2011 -TVA aferent� prest�rilor de servicii este în 

sum� de x lei; 
 - la factura nr.x/07.09.2011 - TVA aferent� prest�rilor de servicii este în 

sum� de x lei; 
 - la factura nr.10/30.09.2011 - TVA aferenta prest�rilor de servicii este în 

sum� de x lei; 
 - la factura nr.x/31.12.2011 - TVA aferenta prest�rilor de servicii este în 

sum� de x lei; 
 - la factura nr.x/01. 02.2012 - TVA este în sum� de x lei, factura eviden�iat� 

în luna februarie 2011 în contabilitate �i jurnalul de cump�r�ri. 
 
- Prest�rile de servicii achizi�ionate de la SC x SRL (anexa nr.4, pag. 1-2), 
 - la factura nr.x/02.07.2012- TVA este în sum� de x lei; 
 - la factura nr.x/28.07.2012- TVA este în sum� de x lei. 
 
Deoarece: 
- SC x SRL nu a depus decont de TVA pentru perioada iulie 2011 când a emis 

facturile c�tre societatea verificat� (ultimul Decont de TVA fiind depus în luna iunie 2008); 
- prest�rile de servicii men�ionate în facturile emise de SC x SRL �i SC x SRL nu 

au fost prestate de societ��i ele fiind opera�iuni nereale deoarece nici una din societ��ile 
men�ionate nu au avut angaja�i cu care s� presteze serviciile facturate; 

- potrivit informa�iilor din baza de date ANAF deconturile depuse trimestrial de SC 
x SRL (anul 2011 �i lunile martie �i iunie 2012) prezint� sold 0 deoarece taxa colectat� 
este la nivelul taxei deductibile. În anexa nr.21 este prezentat� situa�ia livr�rilor �i 
achizi�iilor declarate de SC x SRL; 

- doar simpla prezentare a unor documente (în cazul societ��ii verificate doar 
facturi) nu asigura societ��ii dreptul de deducere, aceasta trebuie s� demonstreze cu 
dovezi obiective, din care s� rezulte c� serviciile achizi�ionate sunt destinate a fi utilizate 
în folosul opera�iunilor taxabile; 

 
�i urmare celor prezentate se constat� faptul c� agentul economic:  
       - nu î�i poate exercita dreptul de deducere pentru suma de x lei (anexa nr.13) 
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reprezentând TVA aferent� prest�rilor de servicii, facturate de SC x SRL �i SC x SRL 
deoarece nu sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv: 
 - art. 126, alin.(1), lit.a) "din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în 
România cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: a) opera�iunile care, in 
sensul art.128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de 
serviciu, în sfera taxei"; 
 - art.145, alin.(1) „dreptul de deducere i-a na�tere la momentul exigibilit��ii taxei". 
Condi�ia de exigibilitate nu este îndeplinit�, a�a cum este prev�zut la art.134^1 alin.(4) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
respectiv : „prest�rile de servicii [...] sunt considerate efectuate la data la care sunt emise 
situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru, alte documente similare...", care s� demonstreze c� 
au fost prestate �i cu cine au fost prestate; 

      - are obliga�ia de a colecta taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei 
aferent� veniturilor neeviden�iate în sum� de x lei, întrucât: 
 -  la pct.(3), art.134 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, este prev�zut c� „faptul 
generator al taxei intervine �i taxa devine exigibil�, la data livr�rii de bunuri...”; 
 - potrivit pct.(1), art.137 din aceea�i lege "baza de impozitare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� este constituita din - lit.a) pentru livr�ri de bunuri [...] din tot ceea ce constituie 
contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de [...] din partea cump�r�torului 
[...]". 

 
Pentru diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de x lei (z lei+z lei), 

organele de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi de întârziere în sum� de z lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de z lei, în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i 
art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
3. Impozit pe dividende. 
Analizând pl��ile efectuate în perioada verificat� în favoarea asociatului, organele 

de inspec�ie fiscal� au constatat c� s-au f�cut pl��i c�tre asociat din încas�rile în 
numerar. Aceste sume sunt eviden�iate în contabilitate în contul 461 „Debitori diver�i”, 
f�r� a fi justificate cu documente pân� la data întocmirii prezentului RIF. 

Având în vedere c� în urma recalcul�rii profitului societ��ii s-a recuperat pierderea 
aferent� anilor preceden�i echipa de inspec�ie constat� c� aceste sume ridicate de 
administrator reprezint� opera�iuni de natura dividendelor rezultate din profit (dac� nu s-
ar fi supradimensionat cheltuielile). 

În contul 461 „Debitori diver�i” sunt eviden�iate sume ridicate din registrul de cas� 
sau banc�, sume care nu au la baza documente justificative. În eviden�a contabil� nu s-
au g�sit documente justificative din care s� rezulte destina�ia banilor.  

Soldul contului 461 „Debitori diver�i” prezint� la finele anilor verifica�i urm�toarele 
sume: 

 - z lei la data de 31.12.2011, 
 - z lei la data de 31.12.2012, 
 - z lei Ia data de 31.12.2013. 
Sumele eviden�iate în contul 461 "Debitori diver�i" în perioada verificat� sunt: 
 - la 31.01.2010 - sold ini�ial z lei 
 Anul 2011 
 - în ianuarie 2011 societatea a întocmit articolul contabil: 
461 „Debitori diver�i" = „Viramente interne" 581 cu suma de z lei, reprezentând 

sold neclarificat (anexa nr.15, pag. 1-3). La 31.01.2011 soldul contului 461 "Debitori 
diver�i" este în sum� de z lei. 
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  - în noiembrie 2011 societatea înregistreaz� suma de z lei înregistrând la 
30.11.2011 un sold în sum� de z lei. 

  - în decembrie 2011 societatea înregistreaz� articolul contabil: 
 z lei 461 "Debitori diver�i"= %  

                                                5311 "Casa" z lei  
                                                542 „Avansuri de trezorerie" z lei  
                                                581„Viramente interne" z lei  
La 31.12.2011 soldul contului 461 "Debitori diver�i" prezint� sold în sum� de z lei.  
 
Anul 2012 
 - în iunie 2012 se diminueaz� soldul contului cu suma de z lei, suma cu care se 

majoreaz� soldul contului 5311 "Casa", sold care era pe minus înainte de înregistrarea 
acestei sume. Soldul contului 461 „Debitori diver�i" este de z lei. 
   - în octombrie 2012 se diminueaz� soldul contului cu suma de z lei, suma cu care 
se majoreaz� soldul contului 5311 „Casa”. Soldul contului 461 „Debitori diver�i” este în 
sum� de z lei. 

- în noiembrie 2012 se diminueaz� soldul contului cu suma de z lei, suma cu care 
se majoreaz� soldul contului 5311 „Casa". Soldul contului 461 „Debitori diver�i" este în 
sum� de z lei. 

- în decembrie 2012 se diminueaz� soldul contului cu suma de z lei, suma cu care 
se majoreaz� soldul contului 5311 „Casa”. Soldul contului 461 „Debitori diver�i" este în 
sum� de z lei. 

 
Anul 2013 
- în septembrie 2013 societatea majoreaz� soldul contului 461 "Debitori diver�i" cu 

suma de z lei, întocmind urm�toarele articole contabile: 
 461”Debitori diver�i” = 581”Viramente interne” z lei  
 461 "Debitori diver�i" = 5311 „Casa” z lei. 
La finele perioadei verificate contul 461”Debitori diver�i” prezint� sold debitor în 

sum� de z lei. 
Pentru sumele ridicate f�r� documente justificative în valoare total� de z Iei s-au 

solicitat administratorului societ��ii explica�ii. 
Împreun� cu Nota explicativ� (anexa nr.2) administratorul societ��ii aduce ca 

document justificativ o promisiune de vânzare �i anume Antecontractul de vânzare-
cump�rare încheiat în data de 20.01.2010 (anexa nr.2) prin care z (tat�l administratorului 
care este administratorul imobilului „Balta pentru cre�terea pe�telui �i pescuit sportiv") va 
vinde SC z SRL (al c�rui administrator este fiul z). Viitorul cump�r�tor SC z SRL va achita 
vânz�torului, x, pân� la data întocmirii contractului suma de x euro. 

Întrucât: 
- din analiza pla�ilor efectuate în perioada verificat� s-a constatat c� în favoarea 

asociatului s-au f�cut pl��i din încas�rile în numerar f�r� a fi justificate cu documente, 
pân� la data încheierii raportului de inspec�ie fiscal�; 

- nu a prezentat documente care s� justifice utilizarea legal� a sumelor ridicate; 
- Antecontract de vânzare cump�rare cu x, prezentat de societatea a fost 

autentificat abia în data de 12.08.2014, în timpul inspec�iei fiscale, prin încheierea nr.x, 
dar nu are valoare de document justificativ deoarece:  

-  promitentul vânz�tor" nu este identificat cu CNP �i act de identitate, 
- imobilul (terenul) nu este identificat cu num�r cadastral, 

  - contractul nu con�ine documente care s� dovedeasc� proprietatea promitentului 
vânz�tor asupra imobilului (extras CF), 
  - în contract sunt men�ionate �i existenta unor construc�ii amplasate pe terenul 
respectiv, dar nici acestea nu sunt descrise concret, nu sunt identificare �i nu este 



                               
                          

 11 

men�ionat� valoarea lor. În eviden�a contabil� a unei persoane juridice acestea trebuind 
s� fie eviden�iate separat din considerente fiscale (terenurile nu sunt supuse amortiz�rii), 
 - în eviden�a contabil� a societ��ii toate articolele contabile (pl��ile) s-au efectuat f�r� 
a exista vreun document justificativ care s� men�ioneze numele promitentului, x. În 
anexele la registrul jurnal, contabila face urm�toarele men�iuni "sold casa de justificat" 
(anexa nr.17), „soldurile conturilor casa, avansuri �i decont�ri va urma s� fie solu�ionate 
de c�tre administrator �i contabil (anexa nr.16) sau „sold neclarificat" (anexa nr.15, 
pag.3), nu exist� nici o adnotare care s� arate c� aceste sume au fost ridicate de 
promitentul x, sau c� societatea ar datora acestuia aceste sume, 
 - nu se poate face nici o leg�tur� între numerarul scos din caseria societ��ii �i 
respectivul Antecontract de vânzare-cump�rare, deoarece prin aceste înregistr�ri 
contabile se regleaz� soldul de cas�, dup� cum este nevoie, daca soldul este mare 
transfer� suma în contul 461 "Debitori" iar când soldul casei este pe minus, diminueaz� 
soldul contului 461 "Debitori" transferând în cas� suma necesar� dar doar prin articole 
contabile f�r� a fi întocmite documente justificative de încasare sau plata, 
 - nici Declara�ia pe proprie r�spundere (anexa la Antecontract) data de x, nu are 
elemente de identificare a acestuia (CNP, act de identitate), nu este datat� �i nu este 
înso�it� de documentele care stau la baza celor declarate (un document între p�r�i înso�it 
de semn�turi care s� ateste c� sumele au fost ridicate de promitent). 

Pentru opera�iunile efectuate în �i din contul 461 „Debitori” societatea nu au 
prezentat documente justificative aferente pân� la data încheierii prezentului raport de 
inspec�ie fiscal�. 

Organele de inspec�ie fiscala au reîncadrat opera�iunea economic�, astfel încât s� 
reflecte con�inutul economic al acesteia, în temeiul art.11, alin.(1) din Legea nr.571/2003, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: "la stabilirea sumei unui impozit 
sau a unei taxe în în�elesul prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare 
o tranzac�ie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzac�ii pentru 
a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei".  

Textele de lege men�ionate anterior sunt în deplin� concordan�� cu prevederile 
art.7, pct.12 ultimul alineat din Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: ,,(...) daca suma pl�tit� de o persona juridic� pentru bunurile sau serviciile 
furnizate în favoarea unui ac�ionar sau asociat al persoanei juridice este efectuat în 
scopul personal al acestuia, atunci suma respectiva este tratat� ca dividend". 

Semnifica�ia termenului de „dividend”, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, a�a cum a fost modificata prin O.G. nr.83/2004, la art.7, pct.12 este „o distribuire în 
bani sau în natura, efectuat� de o persoan� juridic�, drept consecin�a a de�inerii unor 
titluri de participare la acea persoana juridic�".  

Calculul, re�inerea �i plata impozitului pe venit din dividende revine persoanei 
juridice odat� cu plata dividendelor c�tre asocia�i. Termenul de virare al impozitului este 
de pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se face plata dividendului. 
Pl��ile în sum� de x lei, f�cute în favoarea asociatului sunt dividende achitate acestuia, 
pentru care societatea datoreaz� impozit pe dividende în sum� de x lei.  

 
Pentru diferen�a de impozit pe dividende în sum� de x lei, organele de inspec�ie 

fiscal� au calculat dobânzi de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de x lei, în conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 
III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 

prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 



                               
                          

 12 

normative în vigoare în perioada verificat�, invocate de contestatoare �i de organele de 
inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 

 
1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de x lei �i accesorii aferente în 

sum� de x lei, 
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Regionale Generale a Finan�elor Publice 

Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este dac� contestatoarea 
datoreaz� diferen�a de impozit pe profit în sum� de x lei, ca urmare a excluderii de 
c�tre organele de inspec�ie fiscal� de la cheltuieli deductibile a cheltuielilor cu 
serviciile achizi�ionate, întrucât nu au fost prezentate documente justificative care 
s� ateste faptul c� serviciile respective au fost efectiv prestate �i prin ad�ugarea 
veniturilor neînregistrate. 

 
În fapt, contestatoarea a înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli în valoare 

total� de x lei reprezentând prest�ri servicii de la SC x SRL �i SC x SRL.  
În urma verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

facturile de achizi�ie au înscrise ca �i explica�ie „prest�ri servicii”, f�r� identificarea 
concret� a naturii serviciilor �i nu sunt înso�ite de nici un document justificativ.  

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� suma de x lei nu 
reprezint� cheltuial� deductibil� fiscal la determinarea profitului impozabil aferent anilor 
fiscali 2011, 2012 �i 2013, întrucât între documentele justificative prezentate exist� 
necorela�ii, respectiv între contracte �i anexe, perioadele în care se desf��oar� 
opera�iunile, prest�rile facturate �i persoanele care au prestat lucrarea, fiind înc�lcate 
prevederile art. 21 alin.(4) lit.m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct. 48 din H.G. nr. 44/2004 privind 
Normele de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� cu constatat c� veniturile din activitatea de 

bar/restaurant sunt înregistrate în baza facturilor emise cu explica�ia „servicii de catering” 
sau „mas� servit�” c�tre diver�i clien�i persoane juridice: Inspectoratul �colar Jude�ean x, 
Prim�ria x, SC x SRL, SC x SRL, SC x  SRL (con�inând num�rul de por�ii �i pre�ul). 

În eviden�a contabil�, atât facturile de achizi�ie a materiei prime din care se 
prepar� meniurile cât �i m�rfurile destinate revânz�rii, sunt eviden�iate în contul 371 
„Marfuri". Pentru activitatea de catering societatea nu întocme�te fi�e de magazine, 
raport de produc�ie sau bonuri de consum, din care s� rezulte felul, cantitatea �i pre�ul de 
produc�ie al preparatele realizate. Desc�rcarea de gestiune din contul 371 se efectueaz� 
la nivelul valorii facturilor emise reprezentând "servicii de catering” sau „mas� servit�" �i 
înregistrate în contul de venituri 707 "Venituri din vânzarea m�rfurilor". 

 Astfel, veniturile din activitatea de alimenta�ie public�, potrivit balan�elor contabile, 
înregistrate în contul 707 "Venituri din vânzarea m�rfurilor" cuprind doar facturile emise 
pentru mesele servite �i serviciile de catering. În nici unul din conturile de venituri 
existente în balan�ele de verificare nu au fost identificate alte sume, în afar� celor 
consemnate în facturile emise pentru activitatea de catering, servicii de cazare �i cea de 
prest�ri servicii în domeniul construc�iilor.  

Pentru activitate de bar/restaurant, potrivit facturilor �i Notelor de recep�ie, 
contestatoarea înregistreaz� în gestiunea de m�rfuri, cont 371 "M�rfuri", în perioada 
01.01.2011-31.12.2013 produse reprezentând b�uturi alcoolice �i r�coritoare în valoare 
total� de x lei.  

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în toata perioada 01.01.2011-
31.12.2013, contestatoarea nu înregistreaz� venituri din vânzarea acestor m�rfuri, nu 
întocme�te nici un document care s� reflecte vânzarea acestora, nu eviden�iaz� în 
contabilitate nici un bon fiscal care s� dovedeasc� c� s-a utilizat casa de marcat, nu 



                               
                          

 13 

eviden�iaz� în contabilitate rapoarte zilnice emise de aparatele de marcat electronice. 
Având în vedere cele consemnate, organele de inspec�ie fiscal� concluzioneaz� 

c�, prin existen�a loca�iei care func�ioneaz� ca restaurant �i prin practica societ��ii de a 
achizi�iona în mod constant produse de natura b�uturilor alcoolice �i b�uturi r�coritoare, 
rezult� clar c� aceste produse au fost în fapt comercializate, dovada fiind aprovizion�rile 
permanente, �i faptul ca societatea contestatoare nu a înregistrat �i declarat veniturile din 
aceasta activitate în suma de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
 
Art. 19 
“(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice 

surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se 
scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor 
potrivit normelor de aplicare.” 

 
  Art. 21  
 “(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile 

numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare.  

[...] 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� sau alte prest�ri 

de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest�rii acestora în 
scopul activit��ilor desf��urate �i pentru care nu sunt încheiate contracte;”  

 
coroborat cu prevederile pct.48 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare care stipuleaz�: 

 
„48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, 

asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se îndeplineasc� cumulativ urm�toarele 
condi�ii: 

- serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza unui contract 
încheiat între p�r�i sau în baza oric�rei forme contractuale prev�zute de lege; justificarea 
prest�rii efective a serviciilor se efectueaz� prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de 
recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale 
corespunz�toare; 

- contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin 
specificul activit��ilor desf��urate.” 

 
Fa�� de prevederile legale sus invocate, se re�ine c� deductibilitatea cheltuielilor cu 

servicii se analizeaz� func�ie de datele cuprinse în contractul de prest�ri servicii 
referitoare la prestatori, termene, tarife, valoarea total� a contractului �i pe baza 
documentelor justificative care atest� prestarea efectiv� a serviciilor �i necesitatea 
acestora, condi�ii care trebuie îndeplinite cumulativ pentru deductibilitatea cheltuielilor 
serviciilor. 

 
De asemenea, prevederile art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1992, republicat�, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
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  “(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.” 

 
Potrivit prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� orice opera�iune economico-

financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei în contabilitate în baza 
unui document, care dobânde�te calitatea de document justificativ. 

 
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, respectiv Raportul de 

inspec�ie fiscal� nr.x/22.08.2014, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au considerat 
nedeductibile cheltuielile aferente serviciilor achizi�ionate de la SC x SRL, respectiv de la 
SC x SRL, motivat de faptul c� exist� necorela�ii între contractele prezentate �i anexe, 
perioadele în care se desf��oar� opera�iunile, prest�rile facturate �i persoanele angajate. 

Se re�ine c� prin Nota explicativ� (anexa 2 la Raportul de inspec�ie fiscal�) s-au 
solicitat explica�ii privind natura serviciilor achizi�ionate de la SC x SRL �i SC x SRL. În 
r�spunsul dat, societatea precizeaz� c� serviciile achizi�ionate sunt de natura închirierii 
de diferite utilaje pentru desf��urarea activit��ii de construc�ii, anexând în sus�inere: 
Contractul de închiriere utilaje cu SC x SRL nr.1/01.05.2010 �i Contractul prest�ri servicii 
cu SC x SRL nr.1/15.02.2011. 

Din analiza documentele anexate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�: 
1. Referitor la Contractul de închiriere utilaje cu SC x SRL nr. 1/01.05.2010: 
- obiectul acestui contract presupune închirierea „produselor ce fac parte 

prezentului contract �i sunt specificate în Anexa nr.1 a contractului", Anexa respectiv� nu 
este ata�at� contractului. La contract este ata�at� anexa nr.1 la Contractul nr.1 din data 
de 01.05.2011 (nu la Contractul nr.1 din data de 01.05.2010), care a fost prezentat. 
Anexa 1 la contractul 1 din data de 01.05.2011 nu reprezint� document justificativ, 
deoarece nu se refer� la contractul prezentat; 

- nu sunt corelate data contractului cu data men�ionat� pe anexa la contract, fapt 
care conduce la lipsa anexei care este men�ionat� la obiectul contractului; 

- contractul a fost încheiat pe o perioad� de 2 ani (01.05.2010-01.05.2012). 
Organele de inspec�ie fiscal� arat� c� respectivul contractul nu este document justificativ 
deoarece în iulie când s-au emis facturile, durata contractului expirase, iar anexa se 
referea la alt contract cu acela�i num�r dar din alt� dat�); 

- cheltuiala cu utilajele închiriate nu s-a refacturat clientului final. În situa�iile de 
lucr�ri (anexa nr.25) valoarea utilajelor închiriate este mult mai mic� decât valoarea de 
închiriere a utilajelor �i anume, x lei (valoarea cuprins� în situa�iile de lucr�ri), fa�� de x lei 
(valoarea cheltuielilor cu prest�rile de servicii achizi�ionate de la SC x SRL). 

 
2. Referitor la Contractul de prest�ri servicii cu SC x SRL nr.1/15.02.2011: 
- nu exist� corela�i între opera�iile cuprinse în situa�iile de lucr�ri (întocmite de 

societatea contestatoare c�tre beneficiar) �i serviciile de excavare �i repara�ii drum 
cuprinse în facturile de prest�ri servicii achizi�ionate de contestatoare; 

- în situa�iile de lucr�ri, întocmite de contestatoare c�tre beneficiar, rezult� c� s-au 
executat urm�toarele lucr�ri începând cu luna iunie 2011: confec�ionat armatura pentru 
pere�i, zid�rie c�r�mid�, confec�ionat pere�i pentru grinzi, turnare plan�ee, transportul 
betonului, pardoseli din beton, învelitoare din tabla cutat�, �arpant� din lemn, mortar din 
tencuial� f�r� ciment, turnare tavane; 

- serviciile de excavare �i repara�ii drum cuprinse în facturile de prest�ri servicii 
achizi�ionate de contestatoare se întind pe o perioada de 11 luni, adic� situa�iile de lucr�ri 
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prezentate �i anexate la Contractul de prest�ri servicii nr.1/15.02.2011 sunt men�ionate 
acelea�i servicii �i anume lucr�ri de excavare la funda�ii �i terasamente �i transport rutier 
balast �i p�mânt; 

- s-a prezentat un num�r de 6 situa�ii de lucr�ri aferente perioadei martie 2011-
ianuarie 2012; 

Analizând cele dou� opera�iuni cuprinse în situa�iile de lucr�ri prezentate, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat c� prima opera�iune, lucr�ri de excavare sunt în valoare 
este de x lei, iar orele alocate sunt 2.592 (adic� daca s-au lucrat 10 ore/zi, media 22 zile 
pe luna, s-au prestat doar lucr�ri de excavare 11,78 luni - anexa nr.26). A doua 
opera�iune cuprins� în situa�iile de lucr�ri este transport rutier balast �i p�mânt, este în 
valoarea de x lei iar orele alocate sunt 2.574 (adic� daca s-au lucrat 10 ore/zi, media 22 
zile pe luna s-au prestat doar lucr�ri de excavare 11,7 luni - anexa nr.26); 

De asemenea, analizând perioada în care s-au prestat aceste servicii s-a constatat 
c� SC x SRL a prestat 1 an întreg acela�i opera�iuni adic�, potrivit situa�iilor de lucr�ri, a 
excavat funda�ia �i terasamente �i a transportat balast �i p�mânt, f�r� a avea angaja�i. 
Prin urmare, aceste presta�ii nu sunt reale întrucât societatea x SRL nu a avut cu cine s� 
presteze aceste lucr�ri, deoarece de la înfiin�are �i pân� la perioada verificat� nu a avut 
angaja�i potrivit informa�iilor INFOPC; 

- nu a justificat prestarea efectiv� a serviciilor prestate (cu excavarea �i transportul 
facturat) cu procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru cu orele prestate sau 
persoanele care au prestat lucrarea, pontarea acestora, salariile achitate acestora sau 
alte documente din care s� rezulte persoanele care au prestat serviciile; 

- exist� necorela�ii între perioada în care se desf��oar� opera�iunile de prest�ri 
servicii achizi�ionate de contestatoare �i perioada când se desf��oar� opera�iile 
men�ionate în situa�iile de lucr�ri. Astfel, contestatoarea achizi�ioneaz� lucr�ri de 
excavare la funda�ii �i terasamente în perioada martie 2011- ianuarie 2012 (11 luni 
efectueaz� acela�i tip de opera�ie �i anume lucr�ri de excavare la funda�ii �i terasamente 
precum �i transport rutier balast �i p�mânt. 

De asemenea, se re�ine c�, potrivit anexelor prezentate pentru justificarea 
prest�rilor de servicii contestatoarea a achizi�ionat servicii de excavare la funda�ii �i 
terasamente o perioada de 11 luni, dar în aceea�i perioada a prestat c�tre beneficiar alte 
opera�iuni;  

- documentele prezentare pentru justificarea serviciilor prestate nu au valoarea de 
documente justificative care s� justifice realitatea serviciilor deoarece societatea nu a 
avut angaja�i cu care s� presteze x ore. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, se re�ine c� simpla prezentare a 

contractelor de prest�ri de servicii, a facturilor emise în baza acestuia nu este suficient� 
pentru a justifica prestarea efectiv� a serviciilor. 

 
Totodat�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, 

contestatoarea nu înregistreaz� venituri din activitatea bar/restaurant, de�i prin existen�a 
loca�iei care func�ioneaz� ca restaurant �i prin practica acesteia de a achizi�iona în mod 
constant produse de natura b�uturilor alcoolice �i b�uturi r�coritoare. 

Având în vedere c� contestatoarea nu a înregistrat venituri din activitatea de 
bar/restaurant, organele de inspec�ie fiscal� au solicitat prezentarea raportului (z) zilnic �i 
lunar, aferent perioadei 01.01.2011-31.12.2013 emise de casa de marcat, listele de 
inventar aferente �i rapoartele de gestiune pentru anii 2011, 2012 �i 2013, care s� 
justifice vânzarea b�uturilor alcoolice �i r�coritoare sau o alt� destina�ie; aceasta a 
prezentat doar un Raport fiscal din data de 10.08.2014, care nu se refer� la perioada 
verificat�. 
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Întrucât, contestatoarea achizi�ioneaz� în mod constant b�uturi alcoolice �i 
r�coritoare, toate intr�rile se reg�sesc în stoc scriptic al contului 371 „M�rfuri”, organele 
de inspec�ie fiscal� au concluzionat c� acestea au fost comercializate, nefiind  
înregistrate �i declarate veniturile din aceast� activitatea în sum� de x lei. 

 
Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei 

prevederile legale în vigoare în perioada verificat�, precum �i faptul c� contestatoarea nu 
a anexat alte documente care s� schimbe starea de fapt constatat� cu ocazia inspec�iei 
fiscale, se re�ine c� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au considerat ca fiind 
nedeductibile cheltuielile în sum� de x lei, precum �i faptul c� nu a înregistrat venituri din 
activitatea de bar/restaurant în valoare total� de x lei, stabilind un impozit pe profit în 
sum� total� de x lei, fapt pentru care contesta�ia pentru acest cap�t de cerere urmând a 
fi respins� ca neîntemeiat�. 

  
Întrucât în sarcina contestatoarei a fost re�inut ca datorat debitul reprezentând 

impozit pe profit în sum� de x lei, iar prin contesta�ia formulat� nu se prezint� argumente 
privind modul de calcul al major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, se re�ine c�, aceasta 
datoreaz� suma de x lei cu titlu de major�ri/dobânzi de întârziere �i suma de x lei 
reprezentând penalit��i de întârziere, reprezentând m�sur� accesorie în raport cu debitul 
stabilit suplimentar, conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia la contractul de 

închiriere cu SC x SRL s-a gre�it data înregistr�rii 01.05.2010 în loc de 01.05.2011, dat� 
certificat� de data semn�rii contractului de închiriere, dat� de la care aceasta produce 
efecte, precum �i anexa 1, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea contesta�iei, în condi�iile în 
care aceast� nu poate fi considerat� decât o afirma�ie pro cauza, f�r� a justifica cele 
afirmate. 

 
Referitor la argumentul contestatoarei potrivit c�reia facturile emise pentru 

activitatea de catering cuprind pe lâng� servirea preparatelor de buc�t�rie �i vânzarea de 
b�uturi alcoolice, r�coritoare �i dulciuri, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a cauzei, deoarece contestatoarea nu a anexat documente justificative care s� 
sus�in� aceast� afirma�ie. 

 
 
2.  Referitor la suma de x lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, 

cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Regionale Generale a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este dac� societatea avea drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iilor de servicii de la SC x 
SRL �i SC x SRL, în condi�iile în care nici în timpul inspec�iei fiscale �i nici la 
dosarul contesta�iei nu prezint� documente justificative care s� ateste faptul c� 
aceste servicii sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

 
În fapt, în perioada 01.01.2011-31.12.2013, contestatoarea a înregistrat în 

eviden�a contabil� �i a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei aferent� 
facturilor emise de SC x SRL �i SC x SRL reprezentând prest�ri servicii. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� facturile de achizi�ie au înscrise ca �i 
explica�ie „prest�ri servicii”, f�r� identificarea concret� a naturii serviciilor �i nu sunt 
înso�ite de nici un document justificativ, fiind înc�lcate prevederile art.126 alin.(1) lit. a), 
art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
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În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�:  

 
„Art. 126 Opera�iuni impozabile 
„(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care 

îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o 

livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�;” 
 
Art. 145 
“(2) Orice persoana impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, 

dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
 a) opera�iuni taxabile; „ 
 
Art.146 
“(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie 

sa îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
 a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� 

sa îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� sa îi fie prestate în beneficiul sau, 
sa detina o factura care sa cuprind� informa�iile prev�zute la art.155 alin.(5);” 

 
Fa�� de prevederile legale de mai sus se re�ine c� persoana impozabil�, pentru a 

beneficia de acordarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, trebuie s� 
îndeplineasc� condi�iile prev�zute de lege, respectiv s� de�in� o factur� fiscal� sau un alt 
document legal, iar achizi�iile s� fie destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 

Astfel, se retine ca dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este 
condi�ionat de utilizarea serviciilor achizi�ionate în folosul opera�iunilor taxabile ale 
persoanei impozabile, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile 
revenind persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� care a 
achizi�ionat serviciile respective. Aceste cerin�e legale trebuie îndeplinite în mod 
cumulativ, astfel c� neîndeplinirea unei cerin�e, respectiv îndeplinirea doar a uneia, duce 
la pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
A�a cum s-a prezentat la cap.III „Impozit pe profit”, punctul 1 din prezenta decizie, 

societatea contestatoare nu a putut justifica prestarea acestor servicii, întrucât exist� 
necorela�ii între contractele prezentate �i anexe, perioadele în care se desf��oar� 
opera�iunile, prest�rile facturate �i persoanele angajate. 

Se re�ine c� de�inerea unei facturi reprezint� o condi�ie de exercitare a dreptului de 
deducere, dar dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� este conferit de celelalte 
documente justificative încheiate aferente facturilor, din care s� rezulte c� serviciile 
prestate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale contestatarei. 

 
Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei, 

precum �i faptul c� societatea contestatoare nici prin contesta�ia formulat� nu depune 
documente justificative, care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, iar 
prin argumentele aduse nu schimb� situa�ia de fapt constatat�, se re�ine c� în mod corect 
organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de x lei, motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
pentru acest cap�t de cerere. 

 
3. Referitor la suma de x lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, 
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cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� organele de inspec�ie 
fiscal� în mod legal au colectat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei aferent� 
veniturilor neeviden�iate.  

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în toat� perioada 

01.01.2011-31.12.2013, contestatoarea nu înregistreaz� venituri din vânzarea b�uturilor 
alcoolice, r�coritoare �i dulciuri, nu întocme�te nici un document care s� reflecte 
vânzarea acestora, nu eviden�iaz� în contabilitate nici un bon fiscal care s� dovedeasc� 
c� s-a utilizat casa de marcat, nu eviden�iaz� în contabilitate rapoarte zilnice emise de 
aparatele de marcat electronice. Toate aceste intr�ri de m�rfuri se reg�sesc în stocul 
scriptic, respectiv în soldul contului 371 „M�rfuri” la data de 31.12.2013 care este în suma 
de x lei. 

Veniturile din activitatea de alimenta�ie public�, înregistrate în contul 707 "Venituri 
din vânzarea m�rfurilor" cuprind doar facturile emise pentru mesele servite �i serviciile de 
catering. 

Având în vedere cele consemnate, organele de inspec�ie fiscal� concluzioneaz� 
ca, prin existenta loca�iei care func�ioneaz� ca restaurant �i prin practica societ��ii de a 
achizi�iona în mod constant produse de natura b�uturilor alcoolice �i b�uturi r�coritoare, 
rezulta clar c� aceste produse au fost în fapt comercializate, dovada fiind aprovizion�rile 
permanente.  

Astfel, rezult� c� societatea contestatoare nu a înregistrat �i declarat veniturile din 
aceasta activitate în suma de x lei. Aferent acestor venituri neeviden�iate, organele de 
inspec�ie fiscal� au colectat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
  Art. 134 
 „(1) Faptul generator reprezint� faptul prin care sunt realizate condi�iile legale 

necesare pentru exigibilitatea taxei. 
    (2) Exigibilitatea taxei reprezint� data la care autoritatea fiscal� devine 

îndrept��it�, în baza legii, s� solicite plata de c�tre persoanele obligate la plata taxei, 
chiar dac� plata acestei taxe poate fi amânat�.” 

 
   Art. 134^1 
 „(1) Faptul generator intervine la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii 

serviciilor, cu excep�iile prev�zute în prezentul capitol.” 
 
  Art. 134^2 
 „(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.” 
 
  Potrivit acestor prevederi legale, se re�ine c� taxa pe valoarea ad�ugat� devine 

exigibil� atunci când autoritatea fiscal� devine îndrept��it� s� solicite plata de c�tre 
persoanele obligate la plata taxei, iar pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii 
exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� intervine la data la care are loc faptul generator, 
respectiv la data livr�rii bunurilor sau la data prest�rii serviciilor. 

 
În ceea ce prive�te baza impozabil� privind taxa pe valoarea ad�ugat�, sunt 

aplicabile prevederile 137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
     “(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din: 



                               
                          

 19 

       a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la lit. b) �i 
c), din tot ceea ce constituie contrapartid� ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de 
furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a unui ter�, inclusiv 
subven�iile direct legate de pre�ul acestor opera�iuni;” 

 
 Totodat�, eviden�a opera�iunilor impozabile este reglementat� la art.156 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit 
c�ruia: 

 „(1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie s� �in� eviden�e corecte �i 
complete ale tuturor opera�iunilor efectuate în desf��urarea activit��ii lor economice. 

(2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice opera�iune sau care se identific� 
drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul 
desf��ur�rii oric�rei opera�iuni, trebuie s� �in� eviden�e pentru orice opera�iune 
reglementat� de prezentul titlu.” 

 
Potrivit acestor prevederi legale, persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de 

tax� pe valoarea ad�ugat� au obliga�ia s� �in� eviden�e corecte �i complete ale tuturor 
opera�iunilor efectuate în desf��urarea activit��ii lor economice, respectiv s� �in� eviden�a 
contabil� potrivit legii, astfel încât s� se poat� determina baza de impozitare �i taxa pe 
valoarea ad�ugat� colectat� pentru livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii 
efectuate. 

 
A�a cum s-a prezentat la cap.III „Impozit pe profit”, punctul 1 din prezenta decizie, 

facturile emise pentru activitatea de catering nu cuprind pe lâng� servirea preparatelor de 
buc�t�rie �i vânzarea de b�uturi alcoolice, r�coritoare �i dulciuri, iar prin existen�a loca�iei 
care func�ioneaz� ca restaurant �i prin practica societ��ii contestatoare de a achizi�iona în 
mod constant produse de natura b�uturilor alcoolice �i b�uturilor r�coritoare, rezult� c� 
acestea produse au fost în fapt comercializate, f�r� a fi înregistrate venituri din aceast� 
activitate în sum� de x lei. 

 
Prin urmare, având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la 

dosarul cauzei, prevederile legale în vigoare în perioada verificat�, precum �i faptul c� 
societatea nu prezint� documente care s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, se re�ine c� în mod legal au colectat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
veniturilor neînregistrate în sum� de x lei. 

 
Referitor la major�rile/dobânzile de întârziere în sum� de x lei �i penalit��ile 

de întârziere în sum� de x lei, aferentei taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de x 
lei (x  lei + x lei) stabilite prin Decizia de impunere nr. x/22.08.2014, se re�ine c� stabilirea 
de major�ri/dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
reprezent� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� organele de inspec�ie fiscal� au stabilit cuantumul  
major�rilor/dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere �inând cont de debitul total de x lei 
stabilit în sarcina contestatoatei, iar prin prezenta decizie s-a re�inut ca datorat debitul 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x  lei �i în sum� de x lei, a�a cum 
rezult� din capitolul III punctul 2 �i 3, iar prin contesta�ia formulat� nu se prezint� 
argumente privind modul de calcul al major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, se re�ine c�, 
aceasta datoreaz� �i suma de x lei cu titlu de major�ri de întârziere, respectiv suma de x 
lei cu titlu de penalit��i de întârziere, în virtutea principiului de drept “accesoriul urmeaz� 
principalul”, motiv pentru care contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat� �i pentru acest 
cap�t de cerere. 
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4. Referitor la suma de x lei reprezentând impozit pe veniturile din dividende 
distribuite persoanelor fizice �i accesoriile în sum� total� de x lei,  
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� în mod  legal, organele 
de inspec�ie fiscal� au stabilit c� sumele de bani acordate asociatului reprezint� 
din punct de vedere fiscal dividende �i se supun aceluia�i regim fiscal ca veniturile 
din dividende, conform prevederilor art.7 pct.12 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c� s-au f�cut pl��i c�tre 

asociat din încas�rile din numerar, fiind eviden�iate în contabilitate în contul 461 „Debitori 
diver�i”, f�r� a fi justificate cu documente. 

Având în vedere c� în urma recalcul�rii profitului societ��ii s-a recalculat pierderea 
aferent� anilor preceden�i, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� aceste sume 
ridicate de administrator reprezint� opera�iuni de natura dividendelor rezultate din profit. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în eviden�a contabil� 
nu s-au g�sit documente justificative din care s� rezulte destina�ia banilor, iar la finele 
perioadei verificate contul 461 „Debitori diver�i” prezint� sold debitor în sum� de x lei. 

Pentru sumele ridicate f�r� documente justificative în valoare total� de x Iei s-au 
solicitat administratorului societ��ii explica�ii. 

Împreun� cu Nota explicativ� (anexa nr.2) administratorul societ��ii aduce ca 
document justificativ o promisiune de vânzare �i anume Antecontractul de vânzare-
cump�rare încheiat în data de 20.01.2010 (anexa nr.2) prin care x (tat�l administratorului 
care este administratorul imobilului „Balta pentru cre�terea pe�telui �i pescuit sportiv") va 
vinde SC x SRL (al c�rui administrator este x). Viitorul cump�r�tor SC x SRL va achita 
vânz�torului, x, pân� la data întocmirii contractului suma de x euro. 

 
Întrucât, contestatoarea nu a prezentat documente justificative aferente pentru 

opera�iunile efectuate în �i din contul 461 „Debitori diver�i”, organele de inspec�ie fiscal� 
au considerat c� pl��ile în sum� de x lei f�cute în favoarea asociatului sunt dividende 
achitate acestuia, pentru care datoreaz� impozit pe dividende în sum� de x lei. 

Pentru aceast� diferen�� în sum� de x lei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat 
major�ri de întârziere în sum� de x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei, în 
conformitate cu prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
Art.11 

  „(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul prezentului cod, 
autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic 
sau pot reîncadra forma unui tranzac�ii pentru a reflecta con�inutul economic al 
tranzac�iei.” 

 
Art. 7 
„(1) În în�elesul prezentului cod, cu excep�ia titlului VI, termenii �i expresiile de mai 

jos au urm�toarele semnifica�ii: 
(...) 
12. dividend - o distribuire în bani sau în natur�, efectuat� de o persoan� juridic� 

unui participant la persoana juridic�, drept consecin�a de�inerii unor titluri de participare la 
acea persoan� juridic�, exceptând urm�toarele: 
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(...) 
Se consider� dividend din punct de vedere fiscal �i se supune aceluia�i regim 

fiscal ca veniturile din dividende: 
(...) 
- suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau serviciile furnizate în 

favoarea unui participant la persoana juridic�, dac� plata este f�cut de c�tre persoana 
juridic� în folosul personal al acestuia.” 

 
Iar, conform art.67 alin.(1) din acela�i act normativ : 
„Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
Art. 67 
(1) Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a de�inerii 

de titluri de participare la fondurile închise de investi�ii, se impun cu o cot� de 16% din 
suma acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe veniturile sub form� de 
dividende revine persoanelor juridice, odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari sau 
asocia�i. Termenul de virare a impozitului este pân� la data de 25 inclusiv a lunii 
urm�toare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost 
pl�tite ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au aprobat situa�iile 
financiare anuale, impozitul pe dividende se pl�te�te pân� la data de 25 ianuarie inclusiv 
a anului urm�tor.” 

 
Fa�� de prevederile legale de mai sus se re�ine c� legiuitorul a dispus c� 

dividendele reprezint� o distribuire în bani efectuat� de o persoan� juridic� unui 
participant drept consecin�� a de�inerii unor titluri de participare la acea persoan� juridic�. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.7 pct.12 din Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau 
serviciile furnizate în favoarea unui ac�ionar sau asociat al persoanei juridice este 
efectuat� în scopul personal al acestuia, atunci suma respectiv� este tratat� ca dividend. 

 
Pe cale de consecin��, sumele acordate asociatului în perioada 01.01.2011-

31.12.2013, reprezint� sume utilizate de acesta în scop personal, care din punct de 
vedere fiscal sunt tratate ca dividende, conform prevederilor art.7 pct.12 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i se supune 
aceluia�i regim fiscal ca veniturile din dividende. 

 
În ceea ce prive�te Antecontractul de vânzare - cump�rare încheiat în data de 

20.01.2010 prin care x (tat�l administratorului care este administratorul imobilului „Balta 
pentru cre�terea pe�telui �i pescuit sportiv") va vinde SC x SRL (al c�rui administrator 
este fiul x). Viitorul cump�r�tor SC x SRL va achita vânz�torului, x, pân� la data întocmirii 
contractului suma de x euro, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�, acesta fost a 
fost autentificat abia în data de 12.08.2014, în timpul inspec�iei fiscale, prin încheierea 
nr.x, dar nu are valoare de document justificativ deoarece:  

- „promitentul vânz�tor" nu este identificat cu CNP �i act de identitate, 
         - imobilul (terenul) nu este identificat cu num�r cadastral, 
         - contractul nu con�ine documente care s� dovedeasc� proprietatea promitentului 
vânz�tor asupra imobilului (extras CF), 
  - în contract sunt men�ionate �i existen�a unor construc�ii amplasate pe terenul 
respectiv, dar nici acestea nu sunt descrise concret, nu sunt identificare �i nu este 
men�ionat� valoarea lor. În eviden�a contabil� a unei persoane juridice acestea trebuind 
s� fie eviden�iate separat din considerente fiscale (terenurile nu sunt supuse amortiz�rii), 

- în evidenta contabila toate articolele contabile (pl��ile) s-au efectuat f�r� a exista 
vreun document justificativ care s� men�ioneze numele promitentului, x. În anexele la 
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registrul jurnal, contabila face urm�toarele men�iuni "sold cas� de justificat" (anexa nr.17, 
pag.3, 4 verso), „soldurile conturilor casa, avansuri �i decont�ri va urma s� fie solu�ionate 
de c�tre administrator �i contabil sau „sold neclarificat" (anexa nr.15, pag.3), nu exist� 
nici o adnotare care s� arate c� aceste sume au fost ridicate de promitentul x, sau c� 
societatea contestatoarea ar datora acestuia aceste sume, 

- nu se poate face nici o leg�tur� între numerarul scos din caseria societ��ii �i 
respectivul Antecontract de vânzare-cump�rare, deoarece prin aceste înregistr�ri 
contabile se regleaz� soldul de casa dup� cum este nevoie, dac� soldul este mare 
transfer� suma în contul 461 "Debitori" iar când soldul casei este pe minus, diminueaz� 
soldul contului 461 "Debitori" transferând în cas� suma necesar� doar prin articole 
contabile f�r� a fi întocmite documente justificative de încasare sau plat�, 

- nici Declara�ia pe proprie r�spundere (anexa la Antecontract) dat� de x, nu are 
elemente de identificare a acestuia (CNP, act de identitate), nu este datat� �i nu este 
înso�it� de documentele care stau la baza celor declarate (un document între p�r�i înso�it 
de semn�turi care s� ateste c� sumele au fost ridicate de promitent). 

 
Luând în considerare prevederile legale citate �i cele ar�tate mai sus se re�ine c�, 

organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod corect reîncadrând tranzac�iile dintre SC 
x SRL �i asociatul acestuia x, pentru a reflecta con�inutul economic al acesteia, 
considerând pl��ile în sum� de x lei f�cute în favoarea asociatului ca fiind efectuate în 
scopul personal al acestuia, pentru care contestatoarea avea obliga�ia s� calculeze, s� 
re�in� �i s� pl�teasc� impozitul pe dividende în sum� de x lei. 

Prin urmare, pentru cap�tul de cerere reprezentând impozit pe dividende în sum� 
de X lei, contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca neîntemeiat�. 
 

Întrucât în sarcina contestatoarei a fost re�inut ca datorat debitul reprezentând 
impozit pe dividende în sum� de x lei, iar prin contesta�ia formulat� nu se prezint� 
argumente privind modul de calcul al major�rilor �i penalit��ilor de întârziere, se re�ine c�, 
aceasta datoreaz� �i suma de x lei cu titlu de major�ri de întârziere �i suma de x lei 
reprezentând penalit��i de întârziere, reprezentând m�sur� accesorie în raport cu debitul 
stabilit suplimentar, conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 

 
Referitor la documentele anexate la contesta�ia formulat�, organele de inspec�ie 

fiscal�, în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei nr.x/11.11.2014, 
precizeaz� urm�toarele: 

„Analizând sumele aduse ca justificare cu sumele operate în contabilitate în contul 
461 „Debitori diver�i” constat�m c� în perioada 20.09.2009-15.10.2013 societatea aduce 
ca justificare sume în valoare total� de x lei �i în eviden�a contabil� s-au operat sume în 
valoare de x lei, astfel: 

- în perioada 20.09.2009-28.12.2010 societatea a adus ca justificare dispozi�ii de 
plata c�tre casierie în valoare de x lei iar la data de 31.12.2010 soldul contului 461 
«Debitori diver�i» este în suma de x lei, 

- în anul 2011 pe dispozi�iile de plat� c�tre casierie sunt sume în valoare de x lei 
iar în eviden�a contabila s-au eviden�iat sume în valoare de x lei, 

- în anul 2013 sumele eviden�iate pe dispozi�iile de plat� c�tre casierie sunt în 
valoare de x lei iar în eviden�a contabil� sunt eviden�iate sume în valoare de x lei. 
Men�ion�m c� pentru sumele ridicate din eviden�a contabil� nu s-au prezentat documente 
justificative în urma solicit�rii Notei explicative din data de 26.05.2014 (anexa nr.2, 
pag.57-58 la raportul de inspec�ie fiscala finalizat în data de 22.08.2014), fapt care ne 
îndrept��e�te s� credem c� dispozi�iile de plat� c�tre casieria societ��ii au fost redactate 
înaintea depunerii contesta�iei. 
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Antecontractul de vânzare-cump�rare, prezentat de societate �i autentificat abia în 
data de 12.08.2014, în timpul inspec�iei fiscale, prin Încheierea nr.x, nu are calitatea de 
document justificativ, deoarece a�a cum s-a men�ionat �i în raportul de inspec�ie fiscal� 
nu sunt men�ionate în contract datele de identificare a promitentului vânz�tor, 
identificarea cu num�rul cadastral a imobilului, nu sunt descrise construc�iile amplasate 
pe terenul respectiv, nici Declara�ia pe proprie r�spundere (anexa la Antecontract) dat� 
de x, nu are înserate elemente de identificare a acestuia (CNP, act de identitate), nu este 
datat�.” 

 
Pentru considerentele re�inute în con�inutul deciziei, în baza art.216 alin. (1) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare în baza referatului nr.                                                                  se: 
 

D E C I D E 
 
 

 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC x SRL  împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� pentru persoane juridice nr. x/22.08.2014, prin care s-a stabilit suma total� de x lei 
reprezentând: 

- x lei - impozit pe profit; 
-   x lei - dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-   x lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- x lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
-   x lei - dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-   x lei - penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-   x lei - impozit pe dividende PF; 
-   x lei - dobânzi de întârziere aferente impozitului pe dividende PF; 
-   x lei  - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe dividende PF. 
  
 

           Prezenta decizie se comunic� la : 
                             - SC x SRL 
                              - A.J.F.P.  x - Serviciul Inspec�ie Fiscal� nr.1 
 

Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 
x 
 

 
 
 
 
 

 


