
 
                                                                                                          

                                                 DECIZIA nr.954

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice –Serviciul Solutionare Contestatii a
fost sesizata de Administra�ia Jude�eana a Finan�elor Publice-Inspectie Fiscala Persoane
Fizice, prin adresa inregistrata la D.G.R.F.P. cu privire la contestatia formulata de X.

X formuleaza contestatie impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale
principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la
persoane fizice emisa in baza Raportului de inspectie fiscala de catre organele de inspectie
fiscala din cadrul A.J.F.P.-Inspectie fiscala persoane fizice , prin care s-au stabilit in sarcina
sa obligatii fiscale principale reprezentand taxa pe valoarea adaugata.

 X formuleaza contestatie si impotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit
si contributiile sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul
inspectiilor fiscale la persoane fizice emisa in baza Raportului de inspectie fiscala de catre
organele de inspectie fiscala din cadrul A.J.F.P.-Inspectie fiscala persoane fizice , pe care
o contesta partial si anume  contribuabilul contesta obligatii fiscale principale reprezentand
impozit pe venit, care se compun din:

-impozit pe venit stabilit suplimentar de plata pe anul 2012;
-impozit pe venit stabilit suplimentar de plata pe anul 2015;

Contestatia formulata  impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale
principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la
persoane fizice si  Deciziei de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 270 alin.(1) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala, in raport de comunicarea actelor   administrativ fiscale
contestate prin remiterea acesteia sub semnatura contribuabilului conform adresei si de
data depunerii contestatiei, inregistrata la A.J.F.P., conform stampilei registraturii  institutiei
aplicata pe aceasta, aflata in original la dosarul cauzei.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 268,  art.269,
art.270 si art.272 alin.(2) lit.a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu
modificarile si completarile ulterioare, D.G.R.F.P. -Serviciul Solutionare Contestatii 2 este
investita legal   sa solutioneze contestatia  formulata  de X.

I. X, prin contestatia inregistrata la A.J.F.P. contesta Decizia  de impunere privind
obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul
inspectiei fiscale la persoane fizice  prin care organele de inspectie fiscala au stabilit in
sarcina sa obligatii fiscale reprezentand TVA.

Contribuabilul contesta partial  Decizia de impunere privind impozitul pe venit si
contributiile sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor
fiscale la persoane fizice si anume impozitul pe venit stabilit suplimentar pe anul 2012,
impozitul pe venit stabilit suplimentar pe anul 2015 si impozitul pe venit stabilit suplimentar
asupra sumei reprezentand marfa degradata.

Cu privire la TVA , in contestatia formulata , contestatorul prezinta in sustinere
urmatoarele argumente:

Nu este de acord cu neacceptarea de la deducere a TVA   aferenta achizitiilor de
marfuri  prin cod special de TVA , declarate prin decontul 301, ramase in stoc la data de
13.11.2014 deoarece:
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-in luna octombrie 2014,   X a achizitionat din Ungaria  pe baza de cod fiscal special,
marfuri pentru care a achitat TVA,  cu ordinul de plata;

- a achizitionat de la aceeasi societate din Ungaria marfuri pentru care a achitat TVA
cu chitanta ; 

- in data de 14.11.2014, X  a fost inregistrata in scopuri de TVA in regim normal;
Contestatorul invoca dispozitiile art.145 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul

fiscal  precum si pct.45 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si sustine ca in raportul de inspectie fiscala
nu se face nicio mentiune cu privire la achitarea efectiva a TVA aferenta tranzactiilor si
inregistrarea sau neinregistrarea in scopuri de TVA pentru anumite importuri singulare.

In contestatia formulata se precizeaza ca la data de 13.11.2014 s-a efectuat
inventarierea stocului de marfa, marfa in stoc achizitionata din Ungaria; marfa a  fost
cumparata de catre Societatea K iar urmare  vanzarii  stocului de marfa s-a colectat TVA .

In aceste conditii contestatorul considera ca potrivit  prevederilor art.145 alin.(1), (2)
si (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal precum si pct.45 si 61 din H.G. nr.44/2004
are dreptul la deducerea TVA platita pentru marfa aflata in stoc la data de 14.11.2014,
cand s-a inregistrat in scopuri de TVA in regim normal.

In ceea ce priveste marfa predata ca "deseu" , contestatorul sustine ca aprecierile
organului de control se intemeiaza doar pe presupuneri si nu pe probe; invoca prevederile
art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si sustine ca organul de inspectie
fiscala nu a aplicat corect dispozitiile acestui articol de lege, aceasta reprezentand motiv de
anulare a actului administrativ fiscal contestat.

Sustine ca a prezentat in timpul controlului, procesul verbal de predare primire
deseu si nota de cantarire prin care a predat deseul catre Societatea de reciclare.

Contestatorul arata ca intreprinderea individuala a fost radiata  si nu se poate
presupune  ca s-a efectuat o predare fictiva de deseu sau ca marfa ar fi fost vanduta fara
forme legale  ori pur si simplu s-a furat cantitatea respectiva. Faptul ca in perioada
respectiva alte cantitati de marfa au fost returnate furnizorilor nu are nicio legatura
deoarece unele cantitati se returneaza fiind marfa de sezon sau demodata , altele se
arunca la deseuri iar pentru altele se face reducere de pret; sustine ca fiecare caz trebuie
tratat separat.

Pentru motivele prezentate contribuabilul solicita admiterea contestatiei si
desfiintarea actelor administrative fiscale contestate.

II.Prin Decizia de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor
bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane fizice emisa in baza
Raportului de inspectie fiscala, organele de inspectie fiscala din cadrul A.J.F.P.-Inspectie
fiscala persoane fizice au stabilit in sarcina   X, obligatii fiscale principale   reprezentand
TVA.

Prin  Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice
emise in baza Raportului de inspectie fiscala, organele de inspectie fiscala din cadrul
A.J.F.P.-Inspectie fiscala persoane fizice au stabilit in sarcina X,, obligatii fiscale principale,
care se compun din:

 impozit pe venit stabilit in plus pe anul 2012;
 impozit pe venit stabilit in minus pe anul 2013;
 impozit pe venit stabilit in minus pe anul 2014;
 impozit pe venit stabilit in plus pe anul 2015;
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Cu privire la TVA  stabilita suplimentar de plata, contestata de catre X, din Raportul
de inspectie fiscala, rezulta:

Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate  TVA, in conditiile in care
din listele de inventar din data de 14.11.2014( data la care contribuabilul s-a inregistrat in
scopuri de TVA )  prezentate de contribuabil  s-a constatat ca marfa,  existenta in gestiune
la data inregistrarii in scopuri de TVA, a fost achizitionata,  astfel:

- de la furnizorul din  Ungaria;
- de la furnizorul K din Romania;
Dupa inregistrarea in scopuri de TVA, contribuabilul a efectuat ajustarea TVA in

primul decont  de TVA, ajustand in favoarea sa  TVA deductibila   aferenta stocului de
marfa prin aplicarea cotei de 24%  asupra stocului de marfa.

Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate TVA aferenta  stocului de
marfa, achizitionat de la furnizorul din  Ungaria pe motiv ca achizitia s-a efectuat pe cod
special de TVA iar operatiunea nu este impozabila in Romania .

Organele de inspectie fiscala precizeaza faptul ca, potrivit legii, in situatia in care se
efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri sub plafonul de 10.000 euro, echivalentul a
34.000 lei , furnizorul intracomunitar emite factura cu TVA colectata  prin aplicarea cotei de
TVA utilizata in statul membru de pe teritoriul caruia sunt expediate bunurile, valoarea TVA
reintregind costul de achizitie al bunurilor respective .

In conditiile in care achizitiile  intracomunitare depasesc suma de 10.000 euro,
beneficiarul din Romania este obligat sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru achizitia
respectiva concomitent cu inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari; codul de TVA
obtinut de la organul fiscal competent al beneficiarului trebuie comunicat furnizorului
/prestatorului intracomunitar,  care va emite factura considerand livrarea neimpozabila in
statul membru dar impozabila in Romania, la beneficiar.Inregistrarea in scopuri de TVA
pentru achizitiile intracomunitare de bunuri si servicii (la depasirea plafonului de 34.000 lei)
se efectueza prin formularul  cod 091"Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA
/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau
pentru servicii" reglementat prin OMFP nr.7/2010 pentru aprobarea modelului si
continutului unor formulare de inregistrare in scoopuri de taxa pe valoarea adaugata;
concomitent beneficiarul din Romania depune si formularul cod 095 "Cerere de
inregistrare/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari" reglementat de OMFP
nr.2101/2010.

Astfel la depasirea plafonului de 10.000 euro, beneficiarul  din Romania trebuie sa
se inregistreze in regim special conform art.153^1 doar pentru efectuarea de achizitii
intracomunitare de bunuri si servicii , obtinand un cod valid in VIES, dar fara a fi obligat sa
se inregistreze in regim normal conform art.153 din Codul fiscal.

Inregistrarea in scopuri de TVA doar pentru achizitii intracomunitare obliga
beneficiarul din Romania sa achite efectiv TVA bugetului de stat in Romania si sa raporteze
operatiunile efectuate atat prin decontul special de TVA cod 301 cat si prin declaratia
recapitulativa cod 390 VIES.In situatia in care firma respectiva se inregistreaza doar pentru
realizarea de achizitii intracomunitare si in anul 2014 avea obligatia sa solicite inregistrarea
in regim normal nu avea obligatia sa efectueze ajustarea TVA deoarece  nu si-a exercitat
dreptul de deducere a TVA achitata si declarata prin decontul special de TVA, cod 301;
astfel   TVA achitata de un platitor de TVA  inregistrat in conformitate cu prevederile
art.153^1   nu poate fi dedusa, caz in care aceasta taxa  reintregeste costul achizitiei
bunurilor si serviciilor.

In conformitate cu prevederile art.126, art.135, art.140, art.153^1, art.156^4,
art.156^3 , art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate TVA .

Cu privire la  TVA colectata suplimentar, din Raportul de inspectie fiscala rezulta:
 Organele de inspectie fiscala au constatat ca,  contribuabilul a efectuat o reducere
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de pret a marfii care a fost predata ca si deseu, in baza Contractului.
In vederea justificarii operatiunii contribuabilul a prezentat  nota de intrare receptie si

Proces verbal de modificare a preturilor (anexa 17).

Urmare analizarii documentelor, organele de inspectie fiscala au constatat ca  toate
procesele verbale de reducere de pret sunt semnate numai de  catre PF, angajata
Societatii K, asociat unic al      X si administrator al  Societatii P, societate catre care s-a
livrat majoritatea marfurilor cu pret redus.In Raportul de gestiune precum si iesirea cu lista
de inventar -marfa defecta este datata si operata la data de.. (anexa 11).

Organele de inspectie fiscala arata ca daca intreprinderea individuala ar fi avut
marfuri degradate în perioada aniilor fiscali 2012-2014, aceste marfuri ar fi trebuit sa fie
trecute ca degradate pe listele de inventar, iar rezultatele inventarierii ar fi trebuit sa fie
contabilizate conform prevederilor legale.

Totodata, luand in considerare valoarea marfurilor   ramase  in stoc fata de valoarea
facturata precum si valoarea de cumparare a marfurilor, organele de inspectie fiscala au
constatat ca,   contribuabilul a livrat marfa catre Societatea P sub pretul de cumparare al
acestora. 

De asemenea, organele de inspectie fiscala au constatat ca , intreprinderea
individuala a inregistrat in evidenta contabila si  facturi in minus, ceea ce a condus la
concluzia ca marfurile necorespunzatoare calitativ au fost returnate furnizorilor.

 In nota explicativa contribuabilul a declarat ca " nu pot sa-mi amintesc cum au fost
exact" (anexa 7).

Organele de inspectie fiscala precizeaza ca  nu au fost prezentate documente care
sa ateste cele sustinute de contribuabil motiv pentru care  acestea au concluzionat ca
aceste predari de marfa  ca si deseu au fost create artificial, marfa fiind de fapt lipsa in
gestiune ; organele de inspectie fiscala ca nu au certitudinea   ca cele.. kg reprezinta deseu
textil;totodata s-a constatat ca   nu a existat o comisie de inventariere numita in acest sens,
toate  documentele privind reducerile si predarea marfurilor ca deseu au fost semnate
numai de catre   PF;s-a constatat ca, desi intreprinderea individuala  a fost  radiata 2016,
aceasta nu a mai desfasurat activitate, nu a mai avut angajati din luna iunie 2015; ultima
factura  a fost  intocmita in luna octombrie 2015, catre Societatea   P.

In aceste conditii organele de inspectie fiscala au avut in vedere stocul de marfa
inregistrat in evidentele contabile la inceputul lunii octombrie 2015 din care contribuabilul a
vandut marfa ; in temeiul prevederilor art.11 din Codul  fiscal organele de inspectie fiscala
au reincadrat operatiunea de iesire deseu si reducere de pret ca reprezentand operatiune
impozabila din punct de vedere al TVA si au colectat suplimentar TVA in conformitate cu
prevederile art.126, art.134, art.137, art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Cu privire la impozitul pe venit, contestat de catre contribuabil,  din Raportul de
inspectie fiscala, rezulta:

Pe anul 2012, organele de inspectie fiscala au  stabilit suplimentar impozit pe venit
urmare respingerii la deductibilitate a cheltuielilor reprezentand marfa lipsa in gestiune.

Cheltuielile au fost respinse la deductibilitate in conformitate cu prevederile art.48
alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in vigoare pe perioada verificata.

Impozitul pe venit suplimentar  a fost stabilit in conformitate cu prevederile art.48
alin.(1) din Codul fiscal coroborat cu  prevederile art. 43 din acelasi act normativ.   

Pe anul 2013, organele de inspectie fiscala au  stabilit impozit pe venit in minus . 
Urmare analizarii documentelor prezentate de catre contribuabil  organele de

inspectie fiscala au constatat ca cheltuielile deductibile fiscal sunt in valoare de.. fata de
cheltuielile deductibile in valoare de.. declarate de contribuabil;venitul brut declarat de catre
contribuabil precum si cel stabilit de organul de inspetie fiscala a fost de ... lei;astfel venitul
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net determinat de  organele de inspectie fiscala a fost in minus   fata de venitul net declarat
de catre contribuabil pe anul 2013.Impozitul pe venit declarat de contribuabil a fost de ... lei
, astfel ca organele de inspectie fiscala au stabilit impozitul pe venit in minus in in conditiile
in care pe anul 2013 s-a constatat pierdere fiscala...

Pe anul 2014, organele de inspectie fiscala au  stabilit impozit pe venit in minus  in
valoare ..  lei.

Urmare analizarii documentelor prezentate de catre contribuabil  organele de
inspectie fiscala au constatat ca cheltuielile deductibile fiscal sunt in valoare.. fata de
cheltuielile deductibile.. declarate de contribuabil;venitul brut declarat de catre contribuabil
precum si cel stabilit de organul de inspetie fiscala a fost ...;astfel venitul net determinat de  
organele de inspectie fiscala a fost de... fata de venitul net declarat de catre contribuabil pe
anul 2014.Impozitul pe venit declarat de contribuabil a fost de.. lei .

In temeiul  prevederilor art.48 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pe anul 2014, organele de inspectie fiscala
au recalculat venitul net precum si impozitul pe venit si au stabilit impozit pe venit in minus.
 Pe anul 2015, organele de inspectie fiscala au  stabilit suplimentar  impozit pe venit
de plata.

Organele de inspectie fiscala au stabilit suplimentar venituri impozabile, care se
compun din:

-venituri neinregistrate in evidentele contabile;    
Urmare verificarii organele de inspectie fiscala au constatat ca , contribuabilul nu a

inregistrat in Registrul jurnal de incasari si plati  valoare marfii vandute catre Societatea P   
din care baza impozabila si TVA colectata; organele de inspectie fiscala au constatat ca
incasarea contravalorii marfii s-a efectuat prin compensarea obligatiilor fiscale privind TVA
pentru care SFM a emis Decizia de compensarea obligatiilor fiscale.  

Venitul impozabil a fost stabilit suplimentar in conformitate cu prevederile art.6 din
Legea contabilitatii  82/1991 si art.48 alin.(2) lit.a) si c) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

-venituri neinregistrate in evidentele contabile;
Urmare verificarii, organele de inspectie fiscala au constatat ca  marfa nu poate fi

considerata ca fiind deseu in conditiile in care contribuabilul nu a putut justifica cu
documente degradarea calitativa a marfurilor care au fost predate cu Procesul verbal  de
predare-primire catre Societatea de reclicare..

In temeiul prevederilor art.6 din Legea nr.82/1991 precum si art.48 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.36 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspectie
fiscala au stabilit suplimentar  venituri impozabile si totodata impozit pe venit.

Totodata, din raportul de inspectie fiscala rezulta ca organele de inspectie fiscala au
stabilit ca cheltuielile deductibile fiscal sunt in valoare de.. lei fata de cheltuielile deductibile
fiscal in valoare de.. declarate de catre contribuabil, urmare recalcularii cheltuielilor cu
marfa vanduta.

Luand in considerare documentele prezentate de contribuabil precum si venitul
impozabil in valoare de.. stabilit suplimentar si cheltuielile deductibile fiscal in valoare de..,  
organele de inspectie fiscala au recalculat venitul net si  totodata impozitul pe venit pe anul
2015, stabilind suplimentar impozit pe venit de plata.

III. Luand în considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
societatea contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele
normative în vigoare în perioada de impunere, se re�in urmatoarele:

1. In ceea ce priveste TVA stabilita suplimentar de plata prin Decizia de impunere
privind obligatiile fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in
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cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice;
Perioada verificata:14.11.2014-04.02.2016;

a) Cu privire la TVA stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscala prin
Decizia de impunere, contestata de X, D.G.R.F.P. -Serviciul Solutionare Contestatii este
investita sa se pronunte daca intreprinderea individuala putea  sa efectueze
ajustarea TVA aferenta achizitiilor intracomunitare de marfuri existente in stoc
conform listelor de inventar,  la data inregistrarii ca platitor de TVA in regim normal
in conditiile in care  din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca pentru
achizitiile intracomunitare aceasta a fost inregistrata in scopuri de TVA in
conformitate cu prevederile art.153^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pe
perioada 05.03.2012-13.11.2014 iar pentru achizitiile intracomunitare in valoare de
pesta 10.000 euro contribuabilul a declarat operatiunea prin decont special de TVA
(cod 301) si a achitat TVA aferenta, datorata bugetului de stat.

In fapt, incepand cu data de 14.11.2014, X este inregistrata in scopuri de TVA in
regim normal.

Conform  listelor de inventar, contribuabilul avea in stoc marfa care a fost
achizitionata astfel:

- de la furnizorul din  Ungaria;
- achizitionata de la furnizorul din Romania;
Dupa inregistrarea in scopuri de TVA, contribuabilul a efectuat ajustarea TVA in

primul decont  de TVA, ajustand in favoarea sa  TVA deductibila   aferenta stocului de
marfa prin aplicarea cotei de  TVA 24% asupra stocului de marfa, aplicabila la aceasta
data.

Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate TVA aferenta  stocului de
marfa achizitionat de la furnizorul din Ungaria pe motiv ca achizitia s-a efectuat pe cod
special de TVA iar operatiunea nu este impozabila in Romania , luand in considerare
prevederile art.126, art.135, art.140, art.153^1, art.156^4, art.156^3 , art.157 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In contestatia formulata referitor la acest capat de cerere contestatorul sustine ca a
achizitionat din Ungaria  pe baza de cod fiscal special, marfuri pentru care a achitat TVA,  
cu ordinul de plata; Contestatorul invoca dispozitiile art.145 alin.(4) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal  precum si pct.45 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si sustine ca in raportul
de inspectie fiscala nu se face nicio mentiune cu privire la achitarea efectiva a TVA
aferenta tranzactiilor si inregistrarea sau neinregistrarea in scopuri de TVA pentru anumite
importuri singulare.

De asemenea, contestatorul  arata ca la data de 13.11.2014 s-a efectuat
inventariarea stocului de marfa, marfa in stoc achizitionata din Ungaria  fiind de.., marfa
care ulterior a  fost cumparata de Societatea K iar urmare  vanzarii  stocului de marfa s-a
colectat TVA .

In aceste conditii contestatorul considera ca in conformitate cu prevederile art.145
alin.(1), (2) si (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal precum si pct.45 si 61 din H.G.
nr.44/2004  are dreptul la deducerea TVA platita pentru marfa aflata in stoc la data de
14.11.2014, cand s-a inregistrat in scopuri de TVA.

Cu privire la  achizitiile intracomunitare efectuate de persoane juridice neimpozabile,
la art.153 ^ din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in vigoare pe perioada verificata, se
prevede:

"(1) Are obliga�ia s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform
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prezentului articol:
a) persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în România �i

persoana juridic� neimpozabil� stabilit� în România, neînregistrate �i care nu au
obliga�ia s� se înregistreze conform art. 153 �i care nu sunt deja înregistrate conform
lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaz� o achizi�ie intracomunitar� taxabil� în
România, înainte de efectuarea achizi�iei intracomunitare, dac� valoarea achizi�iei
intracomunitare respective dep��e�te plafonul pentru achizi�ii intracomunitare în anul
calendaristic în care are loc achizi�ia intracomunitar�;[...]

(2) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în România, dac�
nu este înregistrat� �i nu este obligat� s� se înregistreze conform art. 153, �i persoana
juridic� neimpozabil� stabilit� în România pot solicita s� se înregistreze, conform
prezentului articol, în cazul în care realizeaz� achizi�ii intracomunitare, conform art.
126 alin. (6).[...]

(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane,
conform prezentului articol, din oficiu sau, dup� caz, la cerere, în urm�toarele
situa�ii:

a) persoana respectiv� este înregistrat� în scopuri de TVA, conform art. 153;
[...]

(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu confer�
persoanei impozabile calitatea de persoan� înregistrat� normal în scopuri de TVA,
acest cod fiind utilizat numai pentru achizi�ii intracomunitare sau pentru serviciile
prev�zute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat
membru sau prestate c�tre persoane impozabile stabilite în alt stat membru."

Aceste prevederi legale  se coroboreaza cu dispozitiile  art.126 din acelasi act
normativ, potrivit caruia:

"(3) Sunt, de asemenea, opera�iuni impozabile �i urm�toarele opera�iuni
efectuate cu plat�, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art.
132^1:

a) o achizi�ie intracomunitar� de bunuri, altele decât mijloace de transport noi
sau produse accizabile, efectuat� de o persoan� impozabil� ce ac�ioneaz� ca atare
sau de o persoan� juridic� neimpozabil�, care nu beneficiaz� de derogarea prev�zut�
la alin. (4), care urmeaz� unei livr�ri intracomunitare efectuate în afara României de
c�tre o persoan� impozabil� ce ac�ioneaz� ca atare �i care nu este considerat�
întreprindere mic� în statul s�u membru, �i c�reia nu i se aplic� prevederile art. 132
alin. (1) lit. b) cu privire la livr�rile de bunuri care fac obiectul unei instal�ri sau
unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vânz�rile la distan��;[...]

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate
opera�iuni impozabile în România achizi�iile intracomunitare de bunuri care
îndeplinesc urm�toarele condi�ii:[...]

b) valoarea total� a acestor achizi�ii intracomunitare nu dep��e�te pe parcursul
anului calendaristic curent sau nu a dep��it pe parcursul anului calendaristic
anterior plafonul de 10.000 euro, al c�rui echivalent în lei este stabilit prin norme.

(5) Plafonul pentru achizi�ii intracomunitare prev�zut la alin. (4) lit. b) este
constituit din valoarea total�, exclusiv taxa pe valoarea ad�ugat�, datorat� sau
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achitat� în statul membru din care se expediaz� sau se transport� bunurile, a
achizi�iilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau
bunuri supuse accizelor.

(6) Persoanele impozabile �i persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru
derogarea prev�zut� la alin. (4), au dreptul s� opteze pentru regimul general prev�zut
la alin. (3) lit. a). Op�iunea se aplic� pentru cel pu�in doi ani calendaristici.

(7) Regulile aplicabile în cazul dep��irii plafonului pentru achizi�ii
intracomunitare, prev�zut la alin. (4) lit. b), sau al exercit�rii op�iunii sunt stabilite
prin norme."

La pct.2 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , dat in
aplicarea art.126 din cod, se prevede:

"(5) Echivalentul în lei al plafonului pentru achizi�ii intracomunitare de 10.000
euro, prev�zut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an
calendaristic, se determin� pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca
Na�ional� a României la data ader�rii �i se rotunje�te la cifra miilor. Rotunjirea se
face prin majorare când cifra sutelor este egal� sau mai mare decât 5 �i prin reducere
când cifra sutelor este mai mic� de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei."

Din prevederile legale enuntate se retine ca persoana juridica neimpozabila care
intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara in Romania are obligatia sa solicite
inregistrarea in scopuri de TVA , inaintea efectuarii achizitiei intracomunitare , in cazul in
care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii
intracomunitare de 10.000 euro, in anul calendaristic in care are loc achizitia
intracomunitara.

Totodata, din prevederile legale mai sus enuntate se retine ca , din punct de vedere
al taxei pe valoarea adaugata achizitiile intracomunitare de bunuri sunt operatiuni
neimpozabile in Romania in situatia in care valoarea totala a acestor achizitii
intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000
euro.

In ceea ce priveste locul de impozitare al achizitiilor de bunuri , la art.132^1 alin.(1)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, se
prevede:

"1) Locul achizi�iei intracomunitare de bunuri se consider� a fi locul unde se
g�sesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor."

Se retine ca in cauza in speta, marfurile achizitionate au fost transportate  din
Ungaria in Romania.

In ceea ce priveste persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata pentru
care locul impozitarii este in Romania, in speta sunt aplicabile prevederile art.151 alin.(1)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, care
stipuleaza ca:

"(1) Persoana care efectueaz� o achizi�ie intracomunitar� de bunuri care este
taxabil�, conform prezentului titlu, este obligat� la plata taxei."

iar la art.140 din acelasi act normativ , in vigoare in luna octombrie -noiembrie 2014,
se prevede:

"(6) Cota aplicabil� pentru achizi�ii intracomunitare de bunuri este cota
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aplicat� pe teritoriul României pentru livrarea aceluia�i bun �i care este în vigoare la
data la care intervine exigibilitatea taxei."

iar potrivit alin.(1) din aceluiasi articol de lege:
"(1) Cota standard este de 24% �i se aplic� asupra bazei de impozitare pentru

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

Potrivit prevederilor art.156^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Decontul special de tax� se depune la organele fiscale competente de c�tre
persoanele care nu sunt înregistrate �i care nu trebuie s� se înregistreze conform art.
153, astfel:

a) pentru achizi�ii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât cele
prev�zute la lit. b) �i c), de c�tre persoanele impozabile înregistrate conform art.
153^1;"

iar potrivit art.156^4 din acelasi act normativ se prevede:
"(1) Orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA conform art.

153 sau 153^1 trebuie s� întocmeasc� �i s� depun� la organele fiscale competente,
pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare unei luni calendaristice, o declara�ie
recapitulativ� în care men�ioneaz�:[...]

d) achizi�iile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de
tax� a luat na�tere în luna calendaristic� respectiv�;"

In conformitate cu prevederile art.157 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare :

"(1) Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� la
data la care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau declara�iile
prev�zute la art. 156^2 �i 156^3."

Din prevederile legale enuntate se retine ca persoana impozabila care efectueaza
achizitia intracomunitara care este taxabila are obligatia sa depuna la organul fiscal
competent decontul special de TVA , declaratia recapitulativa precum si sa achite plata
taxei datorata bugetului de stat.
  

Analizand documentele existente la dosarul cauzei in raport de prevederile legale
mai sus enuntate se retine ca X a fost inregistrata in scopuri de TVA pentru achizitii
intracomunitare pe perioada in cauza, avand codul de inregistrare fiscala   .

Din aplicatia Fiscnet rezulta ca, pentru achizitiile intracomunitare de peste 10.000
euro, contribuabilul a depus decont special de TVA (formular 301) astfel:

-pentru luna  octombrie 2014 contribuabilul  depune decontul special  de TVA (cod
301) , inregistrat la organul fiscal teritorial  prin care declara achizitiile  intracomunitare  si
TVA :

-pentru luna noiembrie 2014  contribuabilul depune decontul special  de TVA (cod
301) , inregistrat la organul fiscal teritorial, prin care declara achizitiile  intracomunitare si
TVA.

In contestatia formulata, contribuabilul specifica  faptul ca  in luna octombrie 2014, a
achizitionat din Ungaria , pe baza de cod fiscal special, marfuri pentru care a achitat TVA
cu ordinul de plata; in noiembrie 2014 a achizitionat de la aceeasi societate din Ungaria

 

                                                                                     9 / 42                                                    www.anaf.ro



marfuri pentru care a achitat TVA cu chitanta;
Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca pentru achizitiile

intracomunitare cu valoare  mai mare de 10.000 euro , contribuabilul a depus deconturi
speciale de taxa pe valoarea adaugata si a  efectuat plata taxei  datorata bugetului de stat. 
De asemenea se retine ca, intreprinderea individuala, pe perioada 05.01.2012-13.11.2014
a fost persoana impozabila neinregistrata in scopuri de TVA, aplicand regimul special de
scutire pentru intreprinderi mici in conformitate cu prevederile art.152 din Codul fiscal, in
vigoare pe aceasta perioada; incepand cu data de 05.03.2012 , contestatoarea a solicitat si
a fost inregistrata in scopuri de TVA pentru achizitiile intracomunitare conform art.153^1
"Inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
sau pentru servicii." 

Totodata se retine ca, incepand cu data de 14.11.2014 contribuabilul  devine platitor
de TVA in regim normal in conformitate cu prevederile art.153 alin.(1) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Prin urmare in data de 14.11.2014 contribuabilului i s-a anulat codul de inregistrare
fiscala  RO 29872075 atribuit potrivit  prevederilor art.153^1 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare in conformitate cu alin.(9) al acestui
articol de lege si anume:

"(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane,
conform prezentului articol, din oficiu sau, dup� caz, la cerere, în urm�toarele
situa�ii:

 a) persoana respectiv� este înregistrat� în scopuri de TVA, conform art. 153;"

 Totodata la art.152 alin.(7^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, se prevede:

   "Persoana impozabil� care solicit�, conform alin. (7), scoaterea din eviden�a
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, dar are
obliga�ia de a se înregistra în scopuri de tax�, conform art. 153^1, trebuie s� solicite
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de
scoatere din eviden�a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 153. Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1, va fi valabil� începând
cu data anul�rii înregistr�rii în scopuri de TVA conform art. 153. Prevederile
prezentului alineat se aplic� �i în cazul în care persoana impozabil� opteaz� pentru
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153^1, concomitent cu solicitarea de
scoatere din eviden�a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform
art. 153."

Cu privire la inregistrarea persoanei impozabile in scopuri de TVA in regim normal la
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile, se
prevede:

"(1) Persoana impozabil� care are sediul activit��ii economice în România �i
realizeaz� sau inten�ioneaz� s� realizeze o activitate economic� ce implic� opera�iuni
taxabile, scutite de taxa pe valoarea ad�ugat� cu drept de deducere �i/sau opera�iuni
rezultate din activit��i economice pentru care locul livr�rii/prest�rii se consider� ca
fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi deductibil�, în cazul în care aceste opera�iuni ar fi
fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) �i d), trebuie s� solicite
înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dup� cum urmeaz�:

a) înainte de realizarea unor astfel de opera�iuni, în urm�toarele cazuri:
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1. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri care atinge sau
dep��e�te plafonul de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul
special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. dac� declar� c� urmeaz� s� realizeze o cifr� de afaceri inferioar� plafonului
de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), dar opteaz� pentru aplicarea regimului
normal de tax�;

b) dac� în cursul unui an calendaristic atinge sau dep��e�te plafonul de scutire
prev�zut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfâr�itul lunii în care a atins
sau a dep��it acest plafon;

c) dac� cifra de afaceri realizat� în cursul unui an calendaristic este inferioar�
plafonului de scutire prev�zut la art. 152 alin. (1), dar opteaz� pentru aplicarea
regimului normal de tax�;

d) dac� efectueaz� opera�iuni scutite de tax� �i opteaz� pentru taxarea
acestora, conform art. 141 alin. (3)."

La art.152 alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si
completarile ulterioare, se prevede:

"Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare �i ajust�rile de efectuat în
cazul modific�rii regimului de tax�.

Astfel, in conformitate cu prevederile pct.61 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile
si completarile ulterioare:

"(10) În sensul art. 152 alin. (9) din Codul fiscal, persoanele impozabile care
solicit� înregistrarea în scopuri de tax� prin op�iune conform prevederilor art. 152
alin. (3), coroborate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, �i
persoanele impozabile care solicit� înregistrarea în scopuri de tax� în cazul dep��irii
plafonului de scutire în termenul stabilit la art. 152 alin. (6) din Codul fiscal au
dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:

a) bunurilor aflate în stoc �i serviciilor neutilizate, constatate pe baz� de
inventariere, în momentul trecerii la regimul normal de taxare;

b) activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada
de ajustare a deducerii nu a expirat, precum �i activelor corporale fixe în curs de
execu�ie, constatate pe baz� de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul
trecerii la regimul normal de tax�. În cazul activelor corporale fixe, altele decât
bunurile de capital, se ajusteaz� taxa aferent� valorii r�mase neamortizate la
momentul trecerii la regimul normal de tax�. În cazul bunurilor de capital se aplic�
prevederile art. 149 din Codul fiscal;

c) achizi�iilor de bunuri �i servicii care urmeaz� a fi ob�inute, respectiv pentru
care exigibilitatea de tax� a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) �i b) din
Codul fiscal înainte de data trecerii la regimul normal de tax� �i al c�ror fapt
generator de tax�, respectiv livrarea/prestarea, are loc dup� aceast� dat�.

(11) Ajust�rile efectuate conform alin. (10) se înscriu în primul decont de tax�
depus dup� înregistrarea în scopuri de tax� conform art. 153 din Codul fiscal a

 

                                                                                     11 / 42                                                    www.anaf.ro



persoanei impozabile sau, dup� caz, într-un decont ulterior.
(12) Pentru ajustarea taxei prev�zute la alin. (10), persoana impozabil�

trebuie s� îndeplineasc� condi�iile �i formalit��ile prev�zute la art. 145 - 149 din
Codul fiscal. Prin excep�ie de la prevederile art. 155 alin. (19) din Codul fiscal,
factura pentru achizi�ii de bunuri/servicii efectuate înainte de înregistrarea în scopuri
de TVA a persoanei impozabile nu trebuie s� con�in� men�iunea referitoare la codul
de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile conform art. 153 din
Codul fiscal."

De asemenea la pct.53 din acelasi act normativ dat in aplicarea art.148 din Cod se
prevede:

"(4) În cazul în care persoana impozabil� care aplic� regimul special de
scutire, prev�zut la art. 152 din Codul fiscal, se înregistreaz� potrivit legii în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precum �i în cazul în care persoana
înregistrat� în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal solicit� scoaterea
din eviden�a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 152 alin. (7) din
Codul fiscal, se aplic� ajust�rile de tax� prev�zute la pct. 61 �i 62. "

Din prevederile legale enuntate se retine ca in cazul modificarii regimului de taxa,
persoanele impozabile au dreptul sa ajusteze taxa deductibila  aferente bunurilor aflate in
stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere la momentul trecerii la
regimul normal de taxare, activelor corporale fixe, constatate pe baza de inventariere,
achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute respectiv pentru care exigibilitatea
taxei a intervenit conform art.134^2 alin.(2) lit.a) si b) din Codul fiscal, inainte de trecerea la
regimul normal de taxa si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea are
loc dupa acesta data.

Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate pentru ajustarea taxei  persoana
impozabila trebuie sa indeplinesca conditiile si formalitatile prevazute la art.145-149 din
Codul fiscal.

La art.145 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, in vigoare in luna noiembrie 2014, se prevede:

"(1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei.[...]
(2) Orice persoan� 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;
b) opera�iuni rezultate din activit��i economice pentru care locul

livr�rii/prest�rii se consider� ca fiind în str�in�tate, dac� taxa ar fi deductibil�, în
cazul în care aceste opera�iuni ar fi fost realizate în România;

c) opera�iuni scutite de tax�, conform art. 143, 144 �i 144^1;
d) opera�iuni scutite de tax�, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 - 5 �i lit. b),

în cazul în care cump�r�torul ori clientul este stabilit în afara Comunit��ii sau în
cazul în care aceste opera�iuni sunt în leg�tur� direct� cu bunuri care vor fi exportate
într-un stat din afara Comunit��ii, precum �i în cazul opera�iunilor efectuate de
intermediari care ac�ioneaz� în numele �i în contul altei persoane, atunci când ace�tia
intervin în derularea unor astfel de opera�iuni;

e) opera�iunile prev�zute la art. 128 alin. (7) �i la art. 129 alin. (7), dac� taxa
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s-ar fi aplicat transferului respectiv.[...]
(4) În condi�iile stabilite prin norme se acord� dreptul de deducere a taxei

pentru achizi�iile efectuate de o persoan� impozabil� înainte de înregistrarea acesteia
în scopuri de TVA, conform art. 153."

iar la art.146 din acelasi act normativ se prevede:
"(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil�

trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii:[...]
e) pentru taxa aferent� unei achizi�ii intracomunitare de bunuri, s� de�in� o

factur� sau documentul prev�zut la art. 155^1 alin. (1); "

La art.147^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare, se prevede:

"(1) Orice persoan� impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, conform art.
153, are dreptul s� scad� din valoarea total� a taxei colectate, pentru o perioad�
fiscal�, valoarea total� a taxei pentru care, în aceea�i perioad�, a luat na�tere �i
poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145 - 147.

(2) În situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile �i formalit��ile de exercitare
a dreptului de deducere în perioada fiscal� de declarare sau în cazul în care nu s-au
primit documentele de justificare a taxei prev�zute la art. 146, persoana impozabil�
î�i poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt
îndeplinite aceste condi�ii �i formalit��i sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru
mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaz�
celui în care a luat na�tere dreptul de deducere." 

La pct.45 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , dat in aplicarea art.145 din Cod, se prevede:

45. (1) În sensul art. 145 alin. (4) din Codul fiscal, orice persoan� impozabil�
are dreptul s� deduc� taxa pentru achizi�iile efectuate de aceasta înainte de
înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, din
momentul în care aceast� persoan� inten�ioneaz� s� desf��oare o activitate
economic�, cu condi�ia s� nu se dep��easc� perioada prev�zut� la art. 147^1 alin. (2)
din Codul fiscal. Inten�ia persoanei trebuie evaluat� în baza elementelor obiective,
cum ar fi faptul c� aceasta începe s� angajeze costuri �i/sau s� fac� investi�ii
preg�titoare necesare ini�ierii acestei activit��i economice. Deducerea se exercit�
prin înscrierea taxei deductibile în decontul de tax� prev�zut la art. 156^2 din Codul
fiscal, depus dup� înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art.
153 din Codul fiscal. În cazul persoanelor impozabile nestabilite pe teritoriul
României se aplic� prevederile art. 147^2 din Codul fiscal în perioada în care nu au
fost înregistrate în scopuri de tax� conform art. 153 din Codul fiscal, în situa�ia în
care persoanele respective au solicitat rambursarea taxei în baza art. 147^2 din
Codul fiscal �i în perioada respectiv� îndeplineau condi�iile pentru a beneficia de
rambursare conform prevederilor art. 147^2 din Codul fiscal. Persoanele impozabile
nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul
fiscal, aplic� prevederile art. 147^1 din Codul fiscal inclusiv pentru achizi�iile
efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA, în situa�ia în care pentru
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respectivele achizi�ii nu au solicitat rambursarea taxei conform art. 147^2 din Codul
fiscal.

(2) Pentru exercitarea dreptului de deducere prev�zut la alin. (1) trebuie
îndeplinite condi�iile �i formalit��ile prev�zute la art. 145 - 147^1 din Codul fiscal.
Dreptul de deducere pentru achizi�iile de bunuri efectuate înainte de înregistrarea în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal poate fi exercitat de persoana
impozabil� chiar dac� factura nu con�ine men�iunea referitoare la codul de
înregistrare în scopuri de TVA atribuit beneficiarului conform art. 153 din Codul
fiscal. Prin excep�ie de la prevederile art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, factura nu
trebuie s� con�in� men�iunea referitoare la codul de înregistrare în scopuri de TVA
pentru opera�iunile efectuate înainte de înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei
impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.

(3) În cazul micilor întreprinderi care au aplicat regimul special de scutire în
conformitate cu prevederile art. 152 din Codul fiscal �i care se înregistreaz� în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, taxa pentru achizi�ii efectuate
înainte de înregistrare se deduce potrivit prevederilor pct. 61 alin. (10) - (12) �i pct.
62 alin. (5) - (7)."

iar la pct.46 din acelasi act normativ , dat in aplicarea art.146 din Cod se prevede:
"(7) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� sau

persoana juridic� neimpozabil�, obligat� la plata taxei în condi�iile art. 150 alin. (2) -
(4) �i (6) �i art. 151 din Codul fiscal, trebuie s� de�in� o factur� care cuprinde cel
pu�in informa�iile prev�zute la art. 155 din Codul fiscal ori o autofactur� emis� în
conformitate cu prevederile art. 155^1 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal."

Din prevederile legale enuntate se retine ca, persoanele impozabile  inregistrate in
scopuri de TVA au dreptul la deducerea  TVA aferenta facturilor de achizitii de bunuri si
servicii, emise de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA daca sunt
indeplinite doua conditii cumulative, si anume: achizitiile sunt destinate utilizarii in
folosul operatiunilor taxabile si au la baza facturi care cuprind in mod obligatoriu toate
informatiile necesare stabilirii dreptului de deducere.

De asemenea, se retine ca pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei
persoana impozabila sau persoana juridica neinregistrata, obligata la plata taxei in conditiile
art.150 alin.(2) -(4) si (6) si art.151 din Codul fiscal trebuie sa detina o factura care cuprinde
cel putin informatiile prevazute la art.155 din Cod ori o autofactura emisa in conformitate cu
prevederile art.155^1 alin.(1) sau (2) din Codul fiscal .

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retin urmatoarele:
In vederea ajustarii TVA aferenta bunurilor aflate in stoc   la data inregistrarii in

scopuri de TVA in regim normal,  in conformitate cu prevederile art.153 din Codul  fiscal ,
se retine ca  intreprinderea individuala  a efectuat inventarierea stocului de marfa aflata in
gestine; din listele de inventar existente in copie la dosar rezulta ca  in data de 13.11.2014
in gestiunea X se aflau marfurile , care au fost achizitionate de la furnizorul din Ungaria;

Se retine ca,  dupa inregistrarea in scopuri de TVA, contribuabilul a efectuat
ajustarea TVA in primul decont  de TVA, ajustand in favoarea sa  TVA deductibila  aferenta
stocului de marfa prin aplicarea cotei de 24%  asupra stocului de marfa.

Din actul administrativ fiscal contestat rezulta ca organele de inspectie fiscala au
stabilit suplimentar TVA urmare respingerii TVA ajustata  aferenta bunurilor aflate in stoc

 

                                                                                     14 / 42                                                    www.anaf.ro



din achizitii intracomunitare pe motiv ca inregistrarea in scopuri de TVA doar pentru achizitii
intracomunitare obliga beneficiarul din Romania sa achite efectiv TVA bugetului de stat in
Romania si sa raporteze operatiunile efectuate atat prin decontul special de TVA cod 301
cat si prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES; in situatia in care intreprinderea  
individuala s-a inregistrat  doar pentru realizarea de achizitii intracomunitare,  in anul 2014
cand  avea obligatia sa solicite inregistrarea in regim normal, nu avea obligatia sa
efectueze ajustarea TVA deoarece  nu si-a exercitat dreptul de deducere a TVA achitata si
declarata prin decontul special de TVA, cod 301; astfel   TVA achitata de un platitor de TVA
 inregistrat in conformitate cu prevederile art.153^1   nu poate fi dedusa, caz in care
aceasta taxa  reintregeste costul achizitiei bunurilor si serviciilor.

Organul de solutionare a contestatiei prin adresa, transmisa prin e-mail, a solicitat
organului de inspectie fiscala sa completeze referatul cu propuneri de solutionare a
contestatiei cu privire la TVA stabilita suplimentar urmare respingere dreptului de ajustare a
TVA aferenta bunurilor in stoc constatate de baza de inventar , achizitionate de la
Societatea din  Ungaria luand in considerare argumentele  prezentate de catre
contestatoare respectiv ca pentru achizitiile intracomunitare peste 10.000 euro a declarat
operatiunea prin decont special si a achitat bugetului de stat TVA aferenta.

Prin adresa , transmisa prin e-mail, organul de inspectie fiscala a raspuns adresei
organului de solutionare a contestatiei  si a completat referatul cu propuneri de solutionare
a contestatiei in sensul mentinerii constatarilor din actul de control contestat.

Organul de inspectie fiscala arata ca in conformitate cu prevederile art.152 alin.(9)
din Codul fiscal persoane impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA in regim
normal conform art.153 din Codul fiscal are dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente
bunurilor aflate in stoc , care indeplinesc conditiile si formalitatile prevazute la
art.145-147^1 din Codul fiscal; conditia obligatorie pentru exercitarea dreptului de deducere
este conform art.146 alin.(1) lit.a) detinerea unei facturi emisa in conformitate cu
prevederile art.155 alin.(19) lit.j) din Legea nr.571/2003 , cu modificarile si completarile
ulterioare.

In speta , dupa cum s-a aratat si mai sus, contestatoarea in luna octombrie 2014 si
noiembrie 2014 a efectuat achizitii intracomunitare peste plafonul de 10.000 euro, pentru
care a depus deconturile speciale de TVA si a efectuat plata taxei pentru operatiunea
taxabila in Romania conform art.132^1 corobirat cu prevederile art.140 alin.(6) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare.

Se retine ca, in conformitate cu prevederile art.126 alin.(3) din Codul fiscal mai sus
enuntat, operatiune impozabila in Romania  este si operatiunea cu plata pentru care locul
este considerat a fi in Romania in conformitate cu prevederile art.132^1 din Cod, efectuata
de o persoana impozabila care actioneaza ca atare sau de o persoana juridica
neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin.(4)  potrivit caruia nu sunt
considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri a caror
valoare totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului
calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic  anterior plafonul de
10.000 euro , echivalentul  a 34.000 lei; in acest caz operatiunea nu este impozabila in
Romania iar taxa nu poate fi dedusa , taxa  reintregind costul achizitiei bunurilor si
serviciilor.

Din prevederile legale invocate  referitoare la ajustarea TVA in cazul modificarii
regimului de taxa se retine ca  legiuitorul a prevazut ca persoanele impozabile inregistrate
in scopuri de taxa au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferenta bunurilor aflate in stoc
constatate pe baza de inventariere la momentul trecerii la regimul normal de taxare fara a
face distictie intre bunurile achizitionate de la furnizori interni si bunurile achizitionate de la
furnizori intracomunitari; pentru ajustarea taxei persoana impozabila trebuie sa
indeplinesca conditiile si formalitatile prevazute la art.145-149  din Codul fiscal respectiv
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achizitiile  sa fie  destinate utilizarii in folosul operatiunilor taxabile si sa aiba la   baza
facturi care cuprind in mod obligatoriu toate informatiile necesare stabilirii dreptului de
deducere.Din prevederile legale enuntate se retine ca pentru exercitarea dreptului de
deducere a taxei persoana impozabila, obligata la plata taxei in conditiile art.150 alin.(2)
-(4) si (6) si art.151 din Codul fiscal trebuie sa detina o factura care cuprinde cel putin
informatiile prevazute la art.155 din Cod ori o autofactura emisa in conformitate cu
prevederile art.155^1 alin.(1) sau (2) din Codul fiscal .

De asemenea , prin exceptie, de la prevederile art.155 alin.(19) din Codul fiscal,
factura pentru achizitii de bunuri/servicii efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de
TVA a persoanei impozabile nu trebuie sa contina mentiuni referitoare la codul de
inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile.

In speta, se retine ca pentru achizitiile intracomunitare cu valoare de peste 10.000
euro contribuabilul a fost inregistrat in scopuri de TVA in conformitate cu prevederile
art.153^1 din Codul fiscal , a depus decont special de taxa si a achitat bugetului de stat
TVA in cota prevazuta la art.140 alin.(6) din Codul fiscal.

In ceea ce priveste determinarea obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata,
MFP-Directia generala de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale , printr-o adresa
emisa , arata ca  relevata este si argumentatia  Curtii de Justitie a Uniunii Europene ,
(CJUE) in cauza C183/2014 Salomie si Oltean.Desi in aceasta cauza CJUE s-a pronuntat
cu privire la determinarea obligatiilor privind taxa pe valoarea adaugata in cazul
persoanelor impozabile care nu s-au inregistrat in scopuri de TVA la momentul cand aveau
aveau aceasta obligatie, in speta ar putea fi avute in vedere ca relevante urmatoarele
considerente detaliate in decizie , considerente ce deriva din jurisprudenta constanta a
Curtii:  

“Potrivit unei jurisprudente constante a Curtii , dreptul de deducere constituie un
principiu fundamental al sistemului comun al TVA-ului, care, in principu nu poate fi limitat si
se exercita imediat pentru totalitatea taxelor aplicate operatiunilor efectuate in amonte(a se
vedea in acest sens in special Hotararea Gabalfrisa si altii, C-110/98-C-147/98, EU
:C:2000:145, pct.43 precum si Hotararea Idexx Laboratories Italie
C-590/13,EU:C:2014:2429, punctele 30 si 31).

Acest regim urmareste sa degreveze in intregime intreprinzatorul de sarcina
TVA-ului datorat sau achitat in cadrul tuturor activitatilor sale economice.Sistemul comun al
TVA-ului  garanteaza in consecinta perfecta neutralitate in ceea ce priveste sarcina fiscala
a tuturor activitatilor economice , indiferent de scopurile sau de rezultatele altor activitati, cu
conditia sa fie ele insele supuse TVA-ului ( a se vedea in acest sens Hotararea Gabalfrisa
si altii, C-110/98-C-147/98, EU :C:2000:145, pct.44 precum si Hotararea Idexx Laboratories
Italie C-590/13,EU:C:2014:2429, punctele 32).  

Pe de alta parte, Curtea a statuat deja ca principiul fundamental al neutralitatii
TVA-ului impune ca deducerea taxei in amonte sa fie acordata daca cerintele de fond sunt
indeplinite chiar daca anumite cerinte de forma au fost omise de persoanele impozabile(
ase vedea in acest sens Hotararea Ecotrade , C-95/07 si C-96/07, EU:C:2008:267 punctul
63, Hotararea Uszodaepito, C-392/09, EU:C:2010:569, punctul 39, Hotararea Nidera
Handelscompagnie, C-385/09, EU:C:2010:627, punctele 42 si 43  precum si Hotararea
Idexx Laboratories Italie C-590/13,EU:C:2014:2429, punctul 38).

In consecinta, in cazul in care administratia fiscala dispune de informatiile necesare
pentru a stabili ca cerintele de fond sunt indeplinite, aceasta nu poate impune , in ceea ce
priveste dreptul persoanei impozabile de a deduce aceasta taxa , conditii suplimentare care
pot avea ca efect anihilarea exercitarii acestui drept (a se vedea Hotararea Idexx
Laboratories Italie C-590/13,EU:C:2014:2429, punctul 40)."

In speta, se retine ca  organele de inspectie fiscala nu au analizat operatiunea de
ajustare a taxei aferenta  bunurilor aflate in stoc in raport de prevederile  art.152  din Legea
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nr.571/2003 privind Codul fiscal precum si pct.61 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare coroborat cu prevederile art.126 alin.(3), art.132^1, art.140
alin.(6),  art.145, art.146 din Codul fiscal precum si jurisprudenta curtii europene de justitie.

In masura sa analizeze operatiunea de ajustare a taxei aferenta stocului de marfa
constatata pe baza de inventariere,  in momentul trecerii la regimul normal de taxare
potrivit prevederilor legale mai sus enuntate si sa verifice daca contribuabilul a depus
decont special pentru achizitiile intracomunitare peste 10.000 euro si a efectuat plata taxei
aferenta acestor achizitii  in conformitate cu prevederile art.126 alin.(3) , art.132^1 si
art.140 alin.(6) este organul  de inspectie fiscala.

In conformitate cu prevederile art.6, art.7, coroborat cu prevederile art.113 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala:

-art.6
"(1) Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i

competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor
de prob� prev�zute de lege �i s� adopte solu�ia întemeiat� pe prevederile legale,
precum �i pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�
raportat la momentul lu�rii unei decizii."

-art.7
“(3) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s�

ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea
corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului/pl�titorului. În analiza efectuat�, organul
fiscal este obligat s� identifice �i s� ia în considerare toate circumstan�ele
edificatoare fiec�rui caz în parte.”

-art.113
“(1)Inspec�ia fiscal� reprezint� activitatea ce are ca obiect verificarea

legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii
obliga�iilor în leg�tur� cu stabilirea obliga�iilor fiscale de c�tre contribuabil/pl�titor,
respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup�
caz, a bazelor de impozitare �i a situa�iilor de fapt aferente, stabilirea diferen�elor de
obliga�ii fiscale principale.

(2) În scopul efectu�rii inspec�iei fiscale, organul de inspec�ie fiscal�
procedeaz� la:

a)examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al
contribuabilului/pl�titorului;

b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu cele din
eviden�a contabil� �i fiscal� a contribuabilului/pl�titorului;

c) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse �i, dup� caz, a
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legisla�iei fiscale;

d) verificarea, constatarea �i investigarea fiscal� a actelor �i faptelor rezultând
din activitatea contribuabilului/pl�titorului supus inspec�iei sau altor persoane
privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea
îndeplinirii obliga�iilor prev�zute de legisla�ia fiscal� �i contabil�;

e) solicitarea de informa�ii de la ter�i;
f) verificarea locurilor unde se realizeaz� activit��i generatoare de venituri

impozabile ori unde se afl� bunurile impozabile;

 

                                                                                     17 / 42                                                    www.anaf.ro



g) solicitarea de explica�ii scrise de la reprezentantul legal al
contribuabilului/pl�titorului sau împuternicitul acestuia ori de la persoanele
prev�zute la art. 124 alin. (1), dup� caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în
timpul inspec�iei fiscale, pentru clarificarea �i definitivarea constat�rilor;

h) informarea reprezentantului legal al contribuabilului/pl�titorului sau a
împuternicitului acestuia, dup� caz, cu privire la constat�rile inspec�iei fiscale,
precum �i discutarea acestora;

i) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în
minus, dup� caz, fa�� de obliga�ia fiscal� principal� declarat� de c�tre
contribuabil/pl�titor �i/sau stabilit�, dup� caz, de organul fiscal;

 j) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor reprezentând înc�lc�ri ale legisla�iei
fiscale �i contabile constatate �i dispunerea de m�suri pentru prevenirea �i
combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale �i contabile;

k) dispunerea m�surilor asigur�torii în condi�iile legii;
l) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.”

Din prevederile legale enuntate se retine ca in vederea stabilirii corecte a obligatiilor
fiscale, organele de inspectie fiscala au obligatia sa examineze starea de fapt, sa obtina si
sa utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea corecta a
situatiei fiscale a contribuabilului/platitorului.In analiza efectuata, organele de inspectie
fiscala au obligatia sa  identifice si sa ia in considerare toate circumstantele edificatoare
fiecarui caz in parte.

De asemenea, organele de inspectie fiscala vor avea in vedere si  prevederile art.13
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In consecinta, luand in considerare prevederile legale enuntate, documentele
existente la dosarul contestatiei, faptul ca achizitiile intracomunitare in valoare de peste
10.000 euro sunt operatiuni impozabile in Romania pentru care contribuabilul s-a inregistrat
in regim special in scopuri de TVA, a depus decontul  special de TVA (cod 301) si a
efectuat plata datei datorata in Romania  precum si faptul ca legiuitorul a prevazut ca
persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa au dreptul la ajustarea TVA aferenta
bunurilor aflate in stoc  constatate de baza de inventariere la momentul trecerii la regimul
normal de taxare daca sunt indeplinite conditiile si formalitatile prevazute la art.145-149 din
Cod, fara a face distinctie intre bunile achizitionate de la furnizori interni si bunurile
achizitionate de la furnizori intracomunitari, in speta se vor  aplica prevederile art.279
alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind   Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completatile ulterioare  potrivit caruia:

“(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial, actul administrativ atacat
în situa�ia în care din documentele existente la dosar �i în urma demersurilor
întreprinse la organul fiscal emitent al actului atacat nu se poate stabili situa�ia de
fapt în cauza dedus� solu�ion�rii prin raportare la temeiurile de drept invocate de
organul emitent �i de contestator. În acest caz, organul emitent al actului desfiin�at
urmeaz� s� încheie un nou act administrativ fiscal care trebuie s� aib� în vedere
strict considerentele deciziei de solu�ionare a contesta�iei. Pentru un tip de crean��
fiscal� �i pentru o perioad� supus� impozit�rii desfiin�area actului administrativ
fiscal se poate pronun�a o singur� dat�.

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

coroborat cu prevederile pct.11.4 din Ordinul 3741/2015 din Ordinul nr.3741/2015
privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, potrivit caruia:

"Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ fiscal
atacat."

si se va  desfiinta  partial Decizia de impunere privind obligatiile fiscale principale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane
fizice emisa in baza Raportului de inspectie fiscala cu privire la TVA  stabilita suplimentar
urmare respingerii la ajustare a TVA aferenta bunurilor aflate in stoc, achizitionate de la
furnizorul din  Ungaria.

Cu privire la refacerea inspectiei fiscale la art.129 din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede:

"(2). Refacerea inspectiei fiscale trebuie s� respecte strict perioadele fiscale,
precum si considerentele deciziei de solutionare a contestatiei care au condus la
desfiintare, astfel cum acestea sunt men�ionate în decizie.[...]

(4) Refacerea inspectiei fiscale se realizeaz� de c�tre o alt� echip� de inspectie
fiscal� decât cea care a încheiat actul desfiintat."

Totodata, potrivit pct.11.5 din Ordinul nr.3741/2015 pentru aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala :

“Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei
de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului obliga�ii fiscale mai mari
decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii. În mod
corespunz�tor nu poate fi diminuat� pierderea fiscal� cu o sum� mai mare decât cea
înscris� în actul desfiin�at.”

In aceste conditii, organele de inspectie fiscala, printr-o alta echipa decat cea care a
intocmit actul administrativ fiscal contestat, urmeaza  sa reanalizeze situatia  de fapt, strict  
pentru aceeasi perioada si pentru acelasi obiect, avand in vedere precizarile din prezenta
decizie precum si prevederile legale aplicabile in speta, pe perioada verificata;prin noul act
administrativ fiscal intocmit nu se va crea o situatie mai grea contestatorului, decat cea
stabilita prin Decizia de impunere.

b) In ceea ce priveste TVA stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscala,  
contestata de   X,  -Serviciul Solutionare Contestatii este investita sa se pronunte
daca in mod legal organele de inspectie fiscala au reincadrat operatiunea si au
colectat  suplimentar TVA   aferenta stocului de marfa lipsa in gestiune, in conditiile
in care la dosarul contestatiei nu au fost prezentate documente suplimentare din
care sa rezulte o alta situatie decat cea stabilita de organele de inspectie fiscala.

 In fapt, urmare verificarii organele de inspectie fiscala au constatat ca, contribuabilul
a efectuat o reducere de pret   la stocul de marfa existent in gestiune dupa care o parte din
marfa a fost vanduta catre    Societatea   P iar o parte a fost predata ca si deseu, in baza
Contractului.

In vederea justificarii operatiunii de reducere  a pretului marfii, contribuabilul a
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prezentat  nota de intrare receptie si Proces verbal de modificare a preturilor (anexa 17).
Urmare analizarii documentelor prezentate de contribuabil  respectiv nota de intrare

receptie si Proces verbal de modificare a preturilor,  organele de inspectie fiscala au
constatat ca  toate procesele verbale de reducere de pret sunt semnate numai de  catre
PF, angajata Societatii K, asociat unic al    X si administrator al  Societatii P, societate catre
care s-au livrat majoritatea marfurilor cu pret redus.In Raportul de gestiune precum si
iesirea cu lista de inventar -marfa defecta este datata si operata la data de.. (anexa 11).

De asemenea, s-a constatat ca intreprinderea individuala a livrat marfa catre
Societatea P sub pretul de cumparare al acestora.

Organele de inspectie fiscala precizeaza ca pentru marfa predata ca deseu au fost
prezentate urmatoarele documente: Contractul incheiat cu Societatea de reciclare,Procesul
verbal de predare primire deseu  si Nota de cantarire prin care a predat deseul catre
Societatea..;organele de inspectie fiscala au concluzionat ca aceste predari de marfa  ca si
deseu au fost create artificial, marfa fiind de fapt lipsa in gestiune ;totodata s-a constatat ca
  nu a existat o comisie de inventariere numita in acest sens, toate  documentele privind
reducerile si predarea marfurilor ca deseu au fost semnate numai de catre  PF:s-a
constatat ca, desi intreprinderea individuala  a fost  radiata numai in data de
februarie.2016, aceasta nu a mai desfasurat activitate, nu a mai avut angajati din luna iunie
2015; ultima factura  a fost  intocmita in luna octombrie 2015, catre Societatea  P.

In aceste conditii organele de inspectie fiscala au reincadrat operatiunea   de iesire
deseu si reducere de pret ca reprezentand operatiune impozabila din punct de vedere al
TVA  si au colectat suplimentar TVA in conformitate cu prevederile art.126, art.134, art.137,
art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

In contestatia formulata cu privire la TVA contestatorul sustine ca    aprecierile
organului de control se intemeiaza doar pe presupuneri si nu pe probe;sustine ca a
prezentat in timpul controlului, procesul verbal de predare primire deseu si nota de
cantarire prin care a predat deseul catre Societatea...

Contestatorul arata ca in februarie 2016 intreprinderea individuala a fost radiata  si
nu se poate presupune  ca s-a efectuat o predare fictiva de deseu sau ca marfa ar fi fost
vanduta fara forme legale  ori pur si simplu s-a furat cantitatea respectiva. Faptul ca in
perioada respectiva alte cantitati de marfa au fost returnate furnizorilor nu are nicio legatura
deoarece unele cantitati se returneaza fiind marfa de sezon sau demodata , altele se
arunca la deseuri iar pentru altele se face reducere de pret; sustine ca fiecare caz trebuie
tratat separat.

Invoca prevederile art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si
sustine ca organul de inspectie fiscala nu a aplicat corect dispozitiile acestui articol de lege,
aceasta reprezentand motiv de anulare a actului administrativ fiscal contestat.

In cauza sunt aplicabile prevederile   art. 7 alin. (3) din Legea 82 / 1991 republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:

"1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea
generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute
la începutul activitatii, cel putin o data în cursul exercitiului financiar, precum si în
cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si în alte situatii prevazute de lege.

(3) Rezultatul inventarierii se înregistreaza în contabilitate potrivit
reglementarilor contabile aplicabile."

In OMFP nr.1040/2004 privind organizarea si conducerea evidentei contabile in
partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu
prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal la pct.19, pct.20 B) Norme generale
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privind documentele justificative si financiar-contabile, se prevede:
"19.Contribuabilii au obligatia sa efectueze inventarierea generala a

patrimoniului: la începutul activitatii; cel putin o data pe an; la încetarea activitatii,
precum si în alte situatii prevazute de lege.

Inventarierea se face în conformitate cu normele privind organizarea si
efectuarea inventarierii, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

In Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, se prevede:

"1. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata
existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa
caz, la data la care aceasta se efectueaza.

(2) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati,
precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinând altor persoane
juridice sau fizice, în vederea întocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa
ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru
respectivul exercitiu financiar.

2. - (1) În temeiul prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la începutul activitatii, cel putin o data în
cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, în cazul fuziunii sau
încetarii activitatii, precum si în urmatoarele situatii:

a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor
organe prevazute de lege;

b) ori de câte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu
pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;
d) cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
e) ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
f) în alte cazuri prevazute de lege.
4. - (1) Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si

capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia încheierii exercitiului financiar,
avându-se în vedere si specificul activitatii fiecarei entitati.

(4) În situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în
registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si înscrise în
listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada
cuprinsa între data inventarierii si data încheierii exercitiului financiar.

5. Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit
prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, si în conformitate cu reglementarile
contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei
persoane care are obligatia gestionarii entitatii. În vederea efectuarii inventarierii,
aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le
transmit comisiilor de inventariere.[...].
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15. - (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin num�rare, cânt�rire,
m�surare sau cubare, dup� caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se
desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi men�ionat �i în listele de inventariere
respective.

35. - (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor
constatate faptic �i înscrise în listele de inventariere cu cele din eviden�a
tehnico-operativ� (fi�ele de magazie) �i din contabilitate.

(2) Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz� la o analiz� a
tuturor stocurilor înscrise în fi�ele de magazie �i a soldurilor din contabilitate pentru
bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceast� ocazie trebuie corectate
operativ, dup� care se procedeaz� la stabilirea rezultatelor inventarierii prin
confruntarea cantit��ilor consemnate în listele de inventariere cu eviden�a
tehnico-operativ� pentru fiecare pozi�ie.

36. - (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor,
datoriilor �i capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglement�rilor
contabile aplicabile, precum �i ale prezentelor norme.

(2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanen�ei metodelor,
potrivit c�ruia modelele �i regulile de evaluare trebuie men�inute, asigurând
comparabilitatea în timp a informa�iilor contabile.

37. La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic� principiul pruden�ei,
potrivit c�ruia se �ine seama de toate ajust�rile de valoare datorate deprecierilor sau
pierderilor de valoare.

In cazul în care se constat� c� valoarea de inventar este mai mare decât
valoarea cu care acesta este eviden�iat în contabilitate, în listele de inventariere se
înscriu valorile din contabilitate.

În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic� decât valoarea
din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

38. Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe
baza listelor de inventariere întocmite distinct comisia de inventariere face
propuneri de ajust�ri pentru depreciere sau ajust�ri pentru pierdere de valoare,
dup� caz, ori de înregistrare a unor amortiz�ri suplimentare (pentru deprecierile
ireversibile ale imobiliz�rilor amortizabile), acolo unde este cazul, ar�tând totodat�
cauzele care au determinat aceste deprecieri.

39. Pentru toate plusurile, lipsurile �i deprecierile constatate la bunuri,
precum �i pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescrip�ie a
crean�elor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicit� explica�ii scrise de la
persoanele care au r�spunderea gestion�rii bunurilor, respectiv a urm�ririi
decont�rii crean�elor.

Pe baza explica�iilor primite �i a documentelor analizate, comisia de
inventariere stabile�te natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor �i deprecierilor
constatate, precum �i natura plusurilor, propunând, în conformitate cu dispozi�iile
legale, modul de regularizare a diferen�elor dintre datele din contabilitate �i cele
faptice, rezultate în urma inventarierii.

40. -[...]
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(2) În cazul constat�rii unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii
trebuie s� imput� persoanelor vinovate bunurile lips� la valoarea lor de înlocuire. [...]

41. - (1) Pentru bunurile la care sunt acceptate sc�z�minte, în cazul
compens�rii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sc�z�mintele se
calculeaz� numai în situa�ia în care cantit��ile lips� sunt mai mari decât cantit��ile
constatate în plus.

În aceast� situa�ie, cotele de sc�z�minte se aplic� în primul rând la bunurile la
care s-au constatat lipsurile.

Dac� în urma aplic�rii sc�z�mintelor respective mai r�mân diferen�e
cantitative în minus, cotele de sc�z�minte se pot aplica �i asupra celorlalte bunuri
admise în compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat
diferen�e.

Diferen�a stabilit� în minus în urma compens�rii �i aplic�rii tuturor cotelor
de sc�z�minte, reprezentând prejudiciu pentru entitate, se recupereaz� de la
persoanele vinovate, în conformitate cu dispozi�iile legale.

(2) Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern
nu se aplic� anticipat, ci numai dup� constatarea existen�ei efective a lipsurilor �i
numai în limita acestora.

De asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplic� automat, acestea fiind
considerate limite maxime.[...]

42. Rezultatele inventarierii se înscriu de c�tre comisia de inventariere
într-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s� con�in�, în
principal, urm�toarele elemente: data întocmirii, numele �i prenumele membrilor
comisiei de inventariere, num�rul �i data deciziei de numire a comisiei de
inventariere, gestiunea/gestiunile inventariat�/inventariate, data începerii �i
termin�rii opera�iunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile �i
propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor �i ale lipsurilor constatate �i
persoanele vinovate, precum �i propuneri de m�suri în leg�tur� cu acestea, volumul
stocurilor depreciate, f�r� mi�care, cu mi�care lent�, greu vandabile, f�r� desfacere
asigurat� �i propuneri de m�suri în vederea reintegr�rii lor în circuitul economic,
propuneri de scoatere din func�iune a imobiliz�rilor corporale, respectiv din eviden��
a imobiliz�rilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura
obiectelor de inventar �i declasare sau casare a unor stocuri, constat�ri privind
p�strarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrit��ii bunurilor din gestiune,
precum �i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

43. Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se
prezint�, în termen de 7 zile lucr�toare de la data încheierii opera�iunilor de
inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau persoanei responsabile
cu gestiunea entit��ii. Acesta, cu avizul conduc�torului compartimentului
financiar-contabil �i al conduc�torului compartimentului juridic, decide asupra
solu�ion�rii propunerilor f�cute, cu respectarea dispozi�iilor legale.

44. - (1) "Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil
obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor,
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datoriilor �i capitalurilor proprii, grupate dup� natura lor, conform posturilor din
bilan�.[...]

45. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în eviden�a
tehnico-operativ� în termen de cel mult 7 zile lucr�toare de la data aprob�rii
procesului-verbal de inventariere de c�tre administrator, ordonatorul de credite sau
persoana responsabil� cu gestiunea entit��ii.

Rezultatul inventarierii se înregistreaz� în contabilitate potrivit prevederilor
Legii nr. 82/1991, republicat�, �i în conformitate cu reglement�rile contabile
aplicabile.”

Din prevederile legale mai sus enuntate se retine ca inventarierea are ca scop
principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice
titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea întocmirii situatiilor financiare
anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii
pentru respectivul exercitiu financiar.

De asemenea se retine ca, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii
nr.82/1991, republicata,  entitatile au obligatia sa efectueze inventarierea patrimoniului la
inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii
lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, la cererea organelor de control, cu prilejul
efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege precum si alte
situatii.Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine
administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.

Totodata se retine ca,  rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor
constatate faptic si inscrise în listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa
(fisele de magazie) si din contabilitate. În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor
este mai mica decât valoarea din contabilitate, in listele de inventariere se înscrie valoarea
de inventar; se retine ca pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate la bunuri,
comisia de inventariere solicita explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea
gestionarii bunurilor iar pe baza explicatiilor primite si a documentelor analizate, stabileste
natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si natura
plusurilor, propunand, in conformitate cu dispozitiile legale, modul de regularizare a
diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate în urma inventarierii.

Din prevederile legale enuntate se retine ca diferenta stabilita în minus în urma
compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezinta prejudiciu pentru entitate si
se recupereaza de la persoanele vinovate.Normele privind limitele admisibile la
perisabilitate nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea existentei efective a
lipsurilor si numai în limita acestora.

Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un
proces-verbal, care trebuie sa contina si informatii referitoare la propunerile comisiei cu
privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, propuneri de
declasare sau casare a unor stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea,
conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de
activitatea gestiunii inventariate.

Se retine faptul ca, rezultatele inventarierii se inscriu in Registrul-inventar  si de
asemenea se inregistreaza in contabilitate potrivit prevederilor Legii nr.82/1991, republicata
si in conformitate cu reglementarile legale.

Din documentele existente la dosarul contestatiei se retine ca X  a efectuat
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inventarierea gestiunii cel putin o data pe an pe perioada 2012- 2014 , dupa cum arata
organele de inspectie fiscala in actul administrativ fiscal intocmit urmare verificarii
contribuabilului.

Se retine ca la dosarul contestatiei se afla "Lista de inventariere pentru articole
demodate-deteriorate -defecte" intocmita de X.nedatata, in care s-au enumerat diverse
articole de imbracaminte (pantaloni, bruze, tricouri,hanorac, rochii, rucsac, penar)  .

Conform listei , comisia de inventariere a fost  formata din: administrator,
vanzatoare, vanzatoare; lista  poarta amprenta stampilei X si este semnata doar de
administratorul; organele de inspectie fiscala au constatat ca de fapt , lista de inventar a
fost semnata de catre PF. 

La dosarul contestatiei se afla Procesul verbal de modificare a preturilor intocmit de
X.pentru punctul de lucru.., potrivit caruia s-a efectuat o reducere a  pretul  de vanzare cu
TVA al marfii.

La dosarul cauzei se afla si Nota de intrare receptie cf.proces verbal de modificare a
preturilor  intocmita de  X pentru punctul de lucru din.. din care rezulta ca a fost
receptionata marfa    iar urmare reducerii, valoarea la pret vanzare inclusiv TVA este de.. ,
in conditiile in care in Procesul verbal de modificare a preturilor intocmit de   X pentru
punctul de lucru.

La dosarul contestatiei se afla Procesul verbal de modificare a preturilor fara numar
si nedatat intocmit de X.pentru punctul de lucru  din.. potrivit caruia s-a efectuat o reducere
a  pretul  de vanzare cu TVA al marfii  .

Nota de intrare receptie cf.proces verbal de modificare a preturilor a fost  intocmita
de X .pentru punctul de lucru din.., din care rezulta ca a fost receptionata marfa..  iar
urmare reducerii pretului  valoarea la pret vanzare inclusiv TVA este de.. , in conditiile in
care in Procesul verbal de modificare a preturilor marfii a fost intocmit pentru punctul de
lucru al X.

La dosarul cauzei nu se afla documente respectiv  un proces verbal intocmit de
comisia de inventariere din care sa rezulte motivele pentru care s-au efectuat reducerile de
pret.

Din prevederile legale enuntate se retine ca pentru toate plusurile, lipsurile si
deprecierile constatate la bunuri, comisia de inventariere solicita explicatii scrise de la
persoanele care au raspunderea gestionarii bunurilor iar pe baza explicatiilor primite si a
documentelor analizate, stabileste natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor
constatate, precum si natura plusurilor, propunand, in conformitate cu dispozitiile legale,
modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate
în urma inventarierii, insa la dosarul cauzei nu exista astfel de documente.

De asemenea, din  prevederile legale mai sus enuntate reiese  ca procesul-verbal
privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data
intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data deciziei
de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate, data
inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si
propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele
vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea, volumul stocurilor
depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si
propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor în circuitul economic, propuneri de  casare a
unor stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii
bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

In speta, dupa cum s-a arat si mai sus , in baza  Listei de inventariere pentru articole
demodate-deteriorate -defecte, intocmita de X .nedatata, s-au intocmit procesele verbale
de reduceri de pret, care  poarta  doar semnatura PF , dupa cum au constatat organele de
inspectie fiscala urmare verificarii, fara a fi prezentate alte documente.

Se retine ca, referitor la reducerile de pret efectuate de catre contribuabil , organele
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de inspectie fiscala au solicitat  informatii suplimentare administratorului intreprinderii
individuale; prin raspunsul formulat la intrebarile organelor de inspectie fiscala, PF  avand
calitatea de reprezentant la X, sustine ca a redus preturile pe motiv ca modelul nu era
potrivit cererii clientilor iar o parte din imbracaminte era distrusa prin mucegaire aceasta
fiind depozitata intr-o incapere inchiriata care a avut un acoperis plin de crapaturi prin care
s-a infiltrat apa de ploaie.

Cu privire la intrebarea"cum explicati faptul ca Procesul verbal de modificare a
preturilor precum si nota de intrare receptie cf.Proces verbal de modificare a preturilor este
din data de.., lista de inventariere pentru articole demodate-deteriorate-defecte nu sunt
semnate de catre comisia de inventariere ci doar de PF iar Nota de cantarire  respectiv
Procesul verbal de predare primire deseuri sunt din data de..?"   PF  precizeaza ca "Nu pot
sa-mi amintesc cum au fost exact."

La dosarul contestatiei nu se afla un proces verbal privind rezultatele inventarierii din
care sa rezulte ca, urmare inventarierii si constatarii  unor modele care  nu erau potrivite
cererii clientilor , ca o parte  din imbracaminte ar fi fost  distrusa prin mucegaire urmare
depozitarii  marfii in spatii necorespunzatoare, comisia de inventariere ar fi propus reduceri
de pret respectiv casare stocului de marfa si predarea acestuia catre un centru de
colectare deseuri.

Se retine astfel ca, prin raspunsul formulat si documentele prezentate, intreprinderea
individuala nu a justificat ,  cu documente, reducerea   preturilor   efectuata  conform
Procesului verbal de modificare a preturilor intocmit de X.pentru  marfurile existente la
punctul de lucru precum si reducerea preturilor   efectuata conform Procesul verbal de
modificare a preturilor fara numar si nedatat intocmit de  X pentru marfa existenta la  
punctul de lucru   sau  la punctul de lucru in conditiile in care  Nota de intrare receptie
cf.proces verbal de modificare a preturilor a fost  intocmita de X.pentru punctul de lucru iar
Procesul verbal de modificare a preturilor  a fost intocmit de  X pentru  marfurile existente la
punctul de lucru.

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca intreprinderea individuala  
administrata de catre PF dupa efectuare reducerilor de pret, a vandut catre Societatea P,
unde PF are calitatea de administrator.

Se retine ca aceasta vanzare s-a efectuat sub pretul de achizitie al marfii, organele
de inspectie fiscala constatand ca pretul de achiziti al marfii...

In ceea ce priveste stocul de marfa predat ca deseu  catre Societatea.., in baza
Contractului, la dosarul contestatiei se afla urmatoarele documente:

-Contractul incheiat intre Societatea.. in calitate de beneficiar si X in calitate de
furnizor , care are ca obiect conform pct.I:

 "Art.1Achizitionarea, colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase de la sediul
firmei susnumite.

Art.2 Tipurile de deseuri care constituie obiectul contractului sunt listate in Anexa 1
si Anexa 2."

La pct.III "Preturile si modalitatile de plata" se prevede:
"Art.4 Pretul deseurilor transportate si predate de furnizor sunt trecute in Anexa 1 si

Anexa 2.
La valoarea deseului de fier, aliminiu, bronz , cupru se calculeaza 3% reprezentand

contributie la fondul de mediu , suma respectiva se trece pe factura cu minus cu denumirea
de "Fond mediu" la totalul facturii se scade din valoarea deseului/deseurilor metalice.

Preturile din Anexa 1 sunt considerate prestari servicii." 
Mentionam ca, la dosarul contestatiei nu se afla Anexa 1 si Anexa 2 la Contract.
-Procesul verbal de predare -primire deseuri incheiat intre X , firma care preda, si

Societatea... in calitate de beneficiar, firma care preia, din care rezulta ca s-a predat deseu
textil.

Din Nota de cantarire  , intocmita de Societatea... rezulta ca  X a predat deseu textil.
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La dosarul contestatiei nu se afla liste de inventar sau o situatie din care sa rezulte
marfurile care au fost predate  la aceasta societate; din Procesul verbal de predare -primire
deseuri si Nota de cantarire  rezulta ca X  a predat deseu textil catre aceasta societate de
colectare deseuri.

Dupa cum  s-a aratat si mai sus la dosarul cauzei si in timpul inspectie fiscale
contribuabilul nu a prezentat un proces verbal privind rezultatele inventariere din care sa
rezulte ca, urmare inventariere si constatarii  unor modele care  nu erau potrivite cererii
clientilor respectiv ca o parte  din imbracaminte ar fi fost  distrusa prin mucegaire  urmare
depozitarii  marfii in spatii necorespunzatoare, comisia de inventariere ar fi propus casare
stocului de marfa  compus din articolele ... in valoare de..., care se vor preda catre   un
centru de colectare deseuri.

De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta ca
intreprinderea individual ar fi inregistrat in evidentele contabile venituri din marfa predata ca
deseu, in conditiile in care in Contractul  ca pct.III "Preturile si modalitatile de plata" se
prevede ca pretul deseurilor transportate si predate sunt trecute in Anexa1.

In Raportul de inspectie fiscala organele de inspectie fiscala precizeaza ca  daca
intreprinderea individuala   ar fi avut marfuri degradate din  perioada anilor fiscali
2012-2014, aceste marfuri ar fi trebuit sa fie trecute ca degradate pe listele de inventar, iar
rezultatele inventarierii ar fi trebuit sa fie contabilizate conform prevederilor legale;se retine
ca in listele de inventariere  intocmite pe anii 2012-2014, contribuabilul nu a constatat
marfuri degradate, propuse,  prin procesul verbal de inventariere, de catre comisia de
inventariere, spre casare.

In speta sunt aplicabile prevederile pct.6 alin.(5) din H.G. Nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, dat
in aplicarea art.128, se prevede :

“(5) Bunurile constatate lipsa din gestiune nu sunt considerate livrari de bunuri,
fiind aplicabile prevederile art. 148 si 149 din Codul fiscal si ale pct. 53 si 54.”

coroborat cu prevederile art.148 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se
prevede:

" (2) Nu se ajusteaz� deducerea ini�ial� a taxei în cazul:
 a) bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condi�iile în care aceste situa�ii

sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunz�tor de persoana impozabil�. În
cazul bunurilor furate, persoana impozabil� demonstreaz� furtul bunurilor pe baza
actelor doveditoare emise de organele judiciare;

b) situa�iilor prev�zute la art. 128 alin. (8)."
precum si  pct.53 din H.G. Nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, dat in aplicarea art.148, potrivit caruia:

(10) În sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabil� nu
are obliga�ia ajust�rii taxei deductibile în cazul bunurilor distruse, pierdute sau
furate, în condi�iile în care aceste situa�ii sunt demonstrate sau confirmate în mod
corespunz�tor, în situa�ii cum ar fi, de exemplu, urm�toarele, dar f�r� a se limita la
acestea:

a) calamit��ile naturale �i cauzele de for�� major�, demonstrate sau confirmate
în mod corespunz�tor;

b) furtul bunurilor demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele
judiciare;[...]

d) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi
valorificate, caz în care nu se fac ajust�ri ale taxei deductibile dac� sunt îndeplinite în
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mod cumulativ urm�toarele condi�ii:
1. degradarea calitativ� a bunurilor se datoreaz� unor cauze obiective dovedite

cu documente. Sunt incluse în aceast� categorie �i produsele accizabile pentru care
autoritatea competent� a emis decizie de aprobare a distrugerii;

2. se face dovada c� bunurile au fost distruse;[...]
 f) perisabilit��ile, în limitele stabilite prin lege;
(11) Obliga�ia de a demonstra sau confirma în mod corespunz�tor c�

bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, în sensul art. 148 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal revine persoanei impozabile. În situa�ia în care organele de inspec�ie
fiscal� nu consider� suficiente dovezile furnizate de persoana impozabil�, acestea
pot obliga persoana respectiv� s� efectueze ajustarea taxei. Conform principiului
propor�ionalit��ii, organele fiscale nu pot solicita persoanei impozabile mai mult
decât ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea,
distrugerea sau furtul bunului, astfel încât sarcina persoanei impozabile s� nu devin�
practic imposibil� sau extrem de dificil�."

Din prevederile legale enuntate se retine,  obligatia de a demonstra sau confirma in
mod corespunzator ca bunurile au fost distruse, pierdute furate revine persoanei
impozabile;În situatia în care organele de inspectie fiscala nu considera suficiente dovezile
furnizate de persoana impozabila, acestea pot obliga persoana respectiva sa efectueze
ajustarea taxei iar persoana impozabila realizeaza aceste ajustari ca urmare constatarii
bunurilor lipsa in gestiune.

Dupa cum s-a aratat si mai sus ,prin documentele si informatiile prezentate ,
contestatoarea nu a justificat reducerile de pret si nici casarea stocului de marfa.

Mentionam ca la dosarul contestatiei, intreprinderea individuala nu a prezentat
documente suplimentare din care sa rezulte o alta situatie fiscala decat cea stabilita de
organele de inspectie fiscala.

In conformitate cu prevederile art.73 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:

"(1) Contribuabilul/Pl�titorul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au
stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal."

Prin urmare, se retine ca in mod legal organele de inspectie fiscala  au reincadrat
operatiunea in cauza si au constatat de marfa reprezinta marfa lipsa in gestiune  pentru
care contribuabilul datoreaza bugetului de stat  TVA si impozit pe venit  aferente veniturilor
impozabile neinregistrate in evidentele contabile in anul 2015.
 

La art.11 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile
ulterioare, in vigoare in anul 2015, se prevede:

"(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribu�ii sociale
obligatorii, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care nu are un
scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei
tranzac�ii/activit��i pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei/activit��ii.

Organul fiscal este obligat s� motiveze în fapt decizia de impunere emis� ca
urmare a nelu�rii în considerare a unei tranzac�ii sau, dup� caz, ca urmare a
reîncadr�rii formei unei tranzac�ii, prin indicarea elementelor relevante în leg�tur�
cu scopul �i con�inutul tranzac�iei ce face obiectul nelu�rii în
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considerare/reîncadr�rii, precum �i a tuturor mijloacelor de prob� avute în vedere
pentru aceasta."

Argumentul contestatorului potrivit caruia organul de inspectie fiscala nu a aplicat
corect dispozitiile articolului 11 din Codul fiscal , aceasta reprezentand motiv de anulare a
actului administrativ fiscal contestat nu poate fi retinut in solutionarea favorabila a
contestatiei in conditiile in care organele de inspectie fiscala au reincadrat in mod legal si
motivat operatiunea in cauza; dupa cum am aratat si mai sus contribuabilul nu a justificat
cu documente (liste de inventar) marfurile care au fost propuse spre casare si care au fost
incluse in cantitate  predata ca  "deseu" conform  procesului verbal de predare primire
deseu si nota de cantarire catre Societatea...

Se retine totodata ca, potrivit  alin.(6) al pct.53 din H.G. Nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, dat
in aplicarea art.148:

"(6) În baza art. 148 alin. (1) lit. a) �i c) din Codul fiscal, persoana impozabil�
trebuie s� ajusteze, la data modific�rii intervenite, taxa deductibil� aferent� bunurilor
de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe în curs de
execu�ie, activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de
capital conform art. 149 din Codul fiscal, în situa�ia în care persoana impozabil�
pierde dreptul de deducere a taxei. Ajustarea reprezint� în aceast� situa�ie anularea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� deduse ini�ial �i se eviden�iaz� în
decontul de tax� aferent perioadei fiscale în care a intervenit evenimentul care a
generat ajustarea. Persoana impozabil� realizeaz� aceste ajust�ri ca urmare a unor
situa�ii cum ar fi:[...]

  d) bunuri lips� în gestiune din alte cauze decât cele prev�zute la art. 148 alin.
(2) din Codul fiscal. În cazul bunurilor lips� din gestiune care sunt imputate, sumele
imputate nu sunt considerate contravaloarea unor opera�iuni în sfera de aplicare a
TVA, indiferent dac� pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei."

Avand in vedere ca potrivit prevederilor legale mai sus enuntate persoana
impozabila are obligatia ajustarii TVA in conditiile in care nu demonstreaza   lipsa in
gestiune  se retine ca in mod legal organele de inspectie fiscala   au stabilit  suplimentar de
plata TVA in conformitate cu prevederile art.126,  art.128, art.134^1, art.134^2, art.137 si
art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit carora:

-art.126
"(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.128
“(1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de

bunuri ca �i un proprietar.”
-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."
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-art.134^2
"(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator."

coroborat cu prevederile art.137 si art.140 din acelasi act normativ, potrivit carora:
-art.137
“(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad�ugat� este constituit� din:
 a) pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la

lit. b) �i c), din tot ceea ce constituie contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi
ob�inut� de furnizor ori prestator din partea cump�r�torului, beneficiarului sau a
unui ter�, inclusiv subven�iile direct legate de pre�ul acestor opera�iuni;”

-art.140
“(1) Cota standard este de 24% �i se aplic� asupra bazei de impozitare pentru

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

In consecinta, avand in vedere prevederile legale invocate mai sus, documentele
existente la dosarul contestatiei, faptul ca  argumentele prezentate de societatea
contestatoare  nu sunt sustinute de dovezi obiective, in speta se vor aplica  prevederile
art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit caruia:

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

 coroborat cu prevederile pct.11.1 lit.a) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr.3741 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII
din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, potrivit caruia:

“Contesta�ia poate fi respins� ca:
a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate în

sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul
administrativ fiscal atacat;”

si se va respinge  ca neintemeiata, contestatia formulata de X   cu privire la TVA
stabilita suplimentar  asupra bazei impozabile, prin Decizia de impunere privind obligatiile
fiscale principale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei
fiscale la persoane fizice emisa in baza Raportului de inspectie fiscala.
 

2. In ceea ce priveste impozitul pe venit stabilit suplimentar de plata prin
Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice, pe anii 2012, 2015;

a) In ceea ce priveste  diferenta de impozitul pe venit stabilita suplimentar de plata
pe anul 2012, contestata de catre X, cauza supusa solutionarii este daca D.G.R.F.P. -
Serviciul Solutionare Contestatii se poate investi cu solutionarea pe fond a
contestatiei cu privire la acest capat de cerere   in conditiile in care contestatorul nu
prezinta motivele de fapt si de drept pentru care intelege sa conteste diferenta de
impozit pe venit stabilita suplimentar de plata pe anul 2012,  prin actul administrativ
fiscal contestat.

In fapt, pe anul 2012, organele de inspectie fiscala au  stabilit suplimentar diferenta
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de impozit pe venit urmare respingerii la deductibilitate a cheltuielilor reprezentand marfa
lipsa in gestiune constatata urmare inventarierii efectuate de contribuabil la data de
31.12.2012 si considerata ca cheltuiala deductibila fiscal.

Urmare verificarii  organele de inspectie fiscala au constatat ca, contribuabilul nu a
respectat prevederile legale privind valorificarea inventarierii , nestabilind rezultatele
inventarierii prin compararea stocului de marfa faptic  inscris in listele de inventar cu  stocul
de marfa scriptic inscris in evidentele contabile si implicit nu a determinat cheltuielile
nedeductibile fiscal cu lipsa in gestiune aferenta anului 2012.

In aceste conditii organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate
cheltuielile in conformitate cu prevederile art.48 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pe perioada verificata.

Astel, in conformitate cu prevederile art.48 alin.(1) din Codul fiscal coroborat cu
prevederile art. 43 din acelasi act normativ, organele de inspectie fiscala au recalculat
venitul net impozabil si au stabilit suplimentar de plata pe anul 2012  diferenta de impozit
pe venit de plata.

Prin contestatia formulata solicita desfiintarea Deciziei  de impunere privind impozitul
pe venit si contributiile sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul
inspectiilor fiscale la persoane fizice emisa in baza Raportului de inspectie fiscala cu privire
la impozitul pe venit stabilit suplimentar  de plata pe anul 2012, fara a prezenta motivele de
fapt si de drept pentru care  intelege sa conteste aceasta diferenta de impozit pe venit
stabilita suplimentar de plata pe anul 2012.

Astfel, in speta sunt  aplicabile prevederile art.269 din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia:

"(1) Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaza;
e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calitatii

de împuternicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

La pct.2.5 din Instructiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind
 Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.3741/2015, se precizeaza:

“ Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu
privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal
respectiv.”

In cauza, sunt incidente si prevederile pct.11.1 din Instructiunile pentru aplicarea
titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr.3741/2015, care  dispun:

� Contestatia poate fi respinsa ca:
b) nemotivata, în situatia în care contestatorul nu prezinta argumente de fapt

si de drept în sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt incidente
cauzei supuse solutionarii;�
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Din dispozitiile legale, citate mai sus se retine ca, contestatia trebuie sa cuprinda
motivele de fapt si de drept , precum si dovezile pe care se intemeiaza acestea, in caz
contrar contestatia va fi respinsa ca nemotivata.

Dupa cum s-a aratat si mai sus, prin contestatia formulata, contestatorul nu prezinta
motivele de fapt si de drept pentru care intelege sa conteste  diferenta de impozit pe venit
stabilita suplimentar de plata  asupra  diferentei de venit net impozabil stabilit suplimentar
urmare respingerii la deductibilitate a cheltuielilor cu marfa lipsa in gestiune constatata
urmare inventarierii anului 2012.
  

 In speta sunt incidente si prevederile art.276 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind  
Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare,  care stipuleaza:

"(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt
�i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de
acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se
face în limitele sesiz�rii."

Potrivit doctrinei, se retine ca inca din dreptul roman a fost consacrat principiul
potrivit caruia cel ce afirma o pretentie in justitie trebuie sa o dovedeasca, regula
traditionala exprimata prin adagiul latin"actor incumbit probatio", principiu consfintit de
art.249 din din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, potrivit
caruia:"Cel care face o sus�inere în cursul procesului trebuie s� o dovedeasc�, în afar�
de cazurile anume prev�zute de lege."

 si art.250 din acelasi act normativ, potrivit caruia "   Dovada unui act juridic sau a
unui fapt se poate face prin înscrisuri[...]"

Aceste prevederi legale se coroboreaza cu prevederile art.73 alin.(1) din Legea
nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit carora:

"(1) Contribuabilul/Platitorul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au
stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal."

Se retine  astfel ca, contestatorul este cel care invoca in sprijinul pretentiilor sale
starea de fapt, afirmand o pretentie in procedura administrativa, sarcina probei revenind
acestuia.

Sarcina probei nu implica un drept al contestatorului ci un imperativ al interesului
personal al acestuia care invoca o pretentie in cadrul caii administrative de atac,
neprobarea cererii afirmate determinand respingerea contestatiei.

In consecinta, avand in vedere prevederile legale enuntate precum si faptul  ca X nu
aduce argumente privind starea de fapt si de drept cu privire la diferenta de impozit pe
venit stabilita suplimentar de plata prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit si
contributiile sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor
fiscale la persoane fizice, organul de solutionare a contestatiei  nu se poate substitui
acesteia cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat  si aceasta suma
stabilita suplimentar  prin actul administrativ fiscal contestat.

Astfel, in conformitate cu prevederile  art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind  
Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare si pct.11.1  lit.b) din
Instructiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura
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fiscala cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala nr.3741/2015, mai sus enuntate, se va respinge ca
nemotivata contestatia formulata de X cu privire la  diferenta de impozit pe venit stabilita
suplimentar de plata prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile
sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la
persoane fizice emisa in baza Raportului de inspectie fiscala.

b).In ceea ce priveste diferenta de  impozit pe venit stabilita suplimentar de plata pe
anul 2015 prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice, contestata de catre X;

D.G.R.F.P.-Serviciul Solutionare Contestatii 2 este investita sa se pronunte
daca contribuabilul datoreaza bugetului de stat diferenta de  impozit pe venit
stabilita suplimentar de plata pe anul 2015 prin actul administrativ fiscal contestat.

In fapt, urmare verificarii organele de inspectie fiscala au stabilit venituri  impozabile
suplimentare  , care se compun din:

-venituri neinregistrate in evidentele contabile din comercializarea marfurilor catre   
Societatea P;  

Urmare verificarii organele de inspectie fiscala au constatat ca , contribuabilul nu a
inregistrat in Registrul jurnal de incasari si plati, venituri din vanzarea marfii din care baza
impozabila si TVA colectata,  catre Societatea P;   organele de inspectie fiscala au
constatat ca incasarea contravalorii marfii s-a efectuat prin compensarea obligatiilor fiscale
privind TVA pentru care SFM a emis Decizia de compensarea obligatiilor fiscale.  

-venituri  stabilite suplimentar urmare constatarii lipsurilor in gestiune;
Urmare verificarii, organele de inspectie fiscala au constatat ca  marfa nu poate fi

considerata ca fiind deseu in conditiile in care contribuabilul nu a putut justifica cu
documente degradarea calitativa a marfurilor care au fost predate cu Procesul verbal  de
predare-primire  catre Societatea...

In temeiul prevederilor art.6 din Legea nr.82/1991 precum si art.48 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.36 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspectie
fiscala au stabilit suplimentar  venituri impozabile.

Din raportul de inspectie fiscala rezulta ca organele de inspectie fiscala au stabilit ca
deductibile fiscal cheltuielile aferenta marfurilor comercializate, lipsa in gestiune  si
neinregistrate in evidentele contabile.
  Luand in considerare documentele prezentate de contribuabil precum si venitul
impozabil stabilit suplimentar si cheltuielile deductibile fiscal organele de inspectie fiscala
au recalculat venitul net , stabilind un venit net suplimentar si diferenta de impozit, pe venit
pe anul 2015.

In contestatia formulata referitor la acest capat de cerere, intreprinderea individuala
sustine ca nu daroreaza bugetului de stat impozitul pe venit stabilit suplimentar pe anul
2015 prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice;
arata ca in luna februarie 2016 intreprinderea individuala a fost radiata iar intervalul de timp
reprezinta o perioada foarte lunga  si nu se poate presupune  ca s-a efectuat o predare
fictiva de deseu sau ca marfa ar fi fost vanduta fara forme legale  ori pur si simplu s-a furat
cantitatea respectiva.

De asemenea contribuabilul sustine ca nu datoreaza bugetului de stat impozitul pe
venit    suplimentar suplimentar  pe anul 2015 prin Raportul de inspectie fiscala.
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In drept, in speta sunt aplicabile prevederile art.48 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, in vigoare in anul 2015, potrivit caruia:

"(1) Venitul net anual din activitati independente se determina în sistem real, pe
baza datelor din contabilitate, ca diferenta între venitul brut si cheltuielile deductibile
efectuate în scopul realizarii de venituri cu exceptia situatiilor în care sunt aplicabile
prevederile art. 49 si 50."

(2) Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate �i echivalentul în lei al veniturilor în natur� din

desf��urarea activit��ii;
b) veniturile sub form� de dobânzi din crean�e comerciale sau din alte crean�e

utilizate în leg�tur� cu o activitate independent�;
c) câ�tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o

activitate independent�, exclusiv contravaloarea bunurilor r�mase dup� încetarea
definitiv� a activit��ii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desf��ura o activitate independent� sau
de a nu concura cu o alt� persoan�;
    e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plat� ap�rute în leg�tur� cu
o activitate independent�;

f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscal�, instalate ca
aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de
taxi.[...]

(4) Condi�iile generale pe care trebuie s� le îndeplineasc� cheltuielile aferente
veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) s� fie efectuate în cadrul activit��ilor desf��urate în scopul realiz�rii
venitului, justificate prin documente;

b) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia
au fost pl�tite;

c) s� respecte regulile privind amortizarea, prev�zute în titlul II, dup� caz;[...]
7) Nu sunt cheltuieli deductibile:[...]
j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si

neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;"
(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaz� în

sistem real au obliga�ia s� completeze Registrul de eviden�� fiscal�, în vederea
stabilirii venitului net anual."

In O.M.F.P. Nr.1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice
care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, se prevede:

“38. Constituie venit brut venitul încasat în cadrul unui an calendaristic,
indiferent de perioada în care au fost efectuate prestatiile.

Pentru fiecare tip de activitate desfasurata se va întocmi Fisa pentru operatiuni
diverse (cod 14-6-22/b) în care se vor înregistra toate documentele în ordine
cronologica.”[...]

42. În conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, în
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conformitate cu prevederile legale, înregistrarea veniturilor se face în baza
Raportului fiscal de închidere zilnica si a Registrului special, întocmit în conditiile
defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.[...]

48. Venitul brut cuprinde:
a) sumele încasate si echivalentul în lei al veniturilor în natura din

desfasurarea activitatii;
51. Orice suma platita, respectiv încasata, în numerar sau prin banca se va

înregistra în mod obligatoriu, cronologic, în Registrul-jurnal de încasari si plati (cod
14-1-1/b).”

La pct.36 din H.G. Nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal , dat in aplicarea art.48 din Cod se prevede:

“În venitul brut se includ toate veniturile în bani si în natura, cum ar fi:
venituri din vânzarea de produse si de marfuri, venituri din prestarea de servicii si
executarea de lucrari, venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul
afacerii, venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din
patrimoniul afacerii prin centrele de colectare a deseurilor si orice alte venituri
obtinute din exercitarea activitatii, inclusiv încasarile efectuate în avans care se
refera la alte exercitii fiscale, precum si veniturile din dobânzile primite de la banci
pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii, din alte activitati adiacente si altele
asemenea.

iar potrivit pct.37 din acelasi act normativ:
"37. Din venitul brut realizat se admit la deducere numai cheltuielile efectuate

în scopul realiz�rii de venituri, astfel cum rezult� din eviden�ele contabile conduse de
contribuabili, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (4) - (7) din Codul fiscal.

Reguli generale aplicabile pentru deducerea cheltuielilor efectuate în scopul
realiz�rii veniturilor sunt �i urm�toarele:

a) s� fie efectuate în interesul direct al activit��ii;
b) s� corespund� unor cheltuieli efective �i s� fie justificate cu documente;
c) s� fie cuprinse în cheltuielile exerci�iului financiar al anului în cursul c�ruia

au fost pl�tite, inclusiv în cazul cheltuielilor reprezentând pl��i efectuate în avans
care se refer� la alte exerci�ii fiscale.

38. Sunt cheltuieli deductibile, de exemplu:
-cheltuielile cu achizi�ionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte

de inventar �i m�rfuri;"

Din prevederile legale enuntate se retine ca venitul net din activitati independente se
determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de
venituri pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.Contribuabilii care obtin venituri
din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitatea in
partida simpla , cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila si sa
completeze Registrul jurnal de incasari si plati, Registrul inventar si alte documente
contabile prevazute de legislatia in materie. Sumele incasate respectiv platite, in numerar
sau prin banca se inregistreaza in mod obligatoriu , cronologic, in Registrul jurnal de
incasari si plati.

Se retine ca,  in venitul brut se includ toate veniturile in bani si in natura  cum ar fi
venituri din vanzarea de produse si de  marfuri, venituri obtinute din valorificarea bunurilor
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mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare a deseurilor
si orice alte venituri obtinute din exercitarea activitatii , inclusiv incasarile efectuate in avans
care se refera la alte exercitii fiscale precum si veniturile din dobanzi  primite de la banci
pentru disponibilitatile banesti aferente afacerii .

Referitor la cheltuielile deductibile fiscal din prevederile legale enuntate se retine ca
se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri; cheltuielile
cu achizitionarea de marfuri sunt cheltuieli deductibile fiscal la stabilirea venitului net. 

Sunt cheltuieli nedeductibile fiscal cheltuielile privind bunurile lipsa in gestiune sau
degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare.

Regulile generale aplicabile  pentru deducerea cheltuielilor  efectuate in scopul
realizarii veniturilor sunt  : sa fie efectuate  in interesul direct al activitatii; sa corespunda
unor cheltuieli efective si sa fie justificate cu documente; sa fie cuprinse in cheltuielile
exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite.

In speta ,analizand documentele existente la dosarul contestatiei in raport de
prevederile legale enuntate , cu privire la venitul impozabil stabilit suplimentar de organele
de inspectie fiscala , se retine ca, intreprinderea individuala   nu a inregistrat in Registrul
jurnal de incasari si plati, venituri din vanzarea marfii din care baza impozabila si TVA
colectata, vandute  catre Societatea P.

  Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca, incasarea contravalorii
marfii s-a efectuat prin compensarea obligatiilor fiscale privind TVA pentru care SFM a
emis Decizia de compensarea obligatiilor fiscale. 

Avand in vedere ca potrivit prevederilor legale mai sus enuntate , veniturile din
vanzarea marfurilor reprezinta venit  brut impozabil  iar intreprinderea individuala nu a
inregistrat in Registrul jurnal de incasari si plati, venituri din vanzarea marfii si nu a declarat
aceste venituri bugetului de stat pe anul 2015,    se retine ca in mod legal organele de
inspectie fiscala au stabilit suplimentar suma ca reprezentand venit brut impozabil pe anul
2015.

Cu privire la  veniturile impozabile  , stabilite suplimentar de organele de inspectie
fiscala, contestate de catre contribuabil  analizand documentele existente la dosarul
contestatiei se retin urmatoarele:

In "Lista de inventariere pentru articole demodate-deteriorate -defecte" intocmita de
X nedatata, sunt  enumerate diverse articole de imbracaminte (pantaloni, bruze,
tricouri,hanorac, rochii, rucsac, penar)  .

Conform listei , comisia de inventariere a fost  formata din: administrator,
vanzatoare, vanzatoare; lista  poarta amprenta stampilei X si este semnata doar de
administratorul; organele de inspectie fiscala au constatat ca de fapt , lista de inventar a
fost semnata de catre PF. 

Din Procesul verbal de modificare a preturilor intocmit de X.pentru punctul de lucru
din  .. rezulta ca s-a efectuat o reducere a  pretul  de vanzare cu TVA al marfii.

La dosarul cauzei se afla si Nota de intrare receptie cf.proces verbal de modificare a
preturilor  intocmita de X.pentru punctul de lucru.. din care rezulta ca a fost receptionata
marfa  in valoare cu TVA de.. lei  iar urmare reducerii, pretul de  vanzare inclusiv TVA este
de.. , in conditiile in care in Procesul verbal de modificare a preturilor intocmit de X .pentru
punctul de lucru... pret nou fara TVA este de.. iar pretul nou cu TVA este de..

La dosarul contestatiei se afla Procesul verbal de modificare a preturilor fara numar
si nedatat intocmit de X pentru punctul de lucru  din.. potrivit caruia s-a efectuat o reducere
a  pretul  de vanzare cu TVA al marfii  de la..   la pretul nou cu TVA de.. rezultand o
diferenta de pret...

Nota de intrare receptie cf.proces verbal de modificare a preturilor  a fost  intocmita
de X.pentru punctul de lucru din... din care rezulta ca a fost receptionata marfa  in valoare
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cu TVA  iar urmare reducerii pretului  valoarea la pret vanzare inclusiv TVA este de.. , in
conditiile in care in Procesul verbal de modificare a preturilor marfii de la.. la pretul nou de..
a fost intocmit pentru punctul de lucru al X  din..

La dosarul cauzei nu se afla documente respectiv  un proces verbal intocmit de
comisia de inventariere din care sa rezulte motivele pentru care s-au efectuat reducerile de
pret.

Potrivit prevederilor Ordinului nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor, mai sus enuntate,   se retine ca pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile
constatate la bunuri, comisia de inventariere solicita explicatii scrise de la persoanele care
au raspunderea gestionarii bunurilor iar pe baza explicatiilor primite si a documentelor
analizate, stabileste natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate,
precum si natura plusurilor, propunand, in conformitate cu dispozitiile legale, modul de
regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate în urma
inventarierii, insa la dosarul cauzei nu exista astfel de documente.

De asemenea, din  prevederile legale mai sus enuntate reiese  ca procesul-verbal
privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in principal, urmatoarele elemente: data
intocmirii, numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere, numarul si data deciziei
de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate, data
inceperii si terminarii operatiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile si
propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele
vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea, volumul stocurilor
depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si
propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor în circuitul economic, propuneri de  casare a
unor stocuri, constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii
bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

In speta, dupa cum s-a arat si mai sus , in baza  Listei de inventariere pentru articole
demodate-deteriorate -defecte intocmita de X.nedatata, s-au intocmit procesele verbale de
reduceri de pret, care  poarta  doar semnatura PF dupa cum au constatat organele de
inspectie fiscala urmare verificarii, fara a fi prezentate alte documente.

Dupa cum s-a aratat si mai sus, referitor la reducerile de pret efectuate de catre
contribuabil, organele de inspectie fiscala au solicitat  informatii suplimentare
administratorului intreprinderii individuale; prin raspunsul formulat la intrebarile organelor de
inspectie fiscala, PF avand calitatea de reprezentant la X, sustine ca a redus preturile pe
motiv ca modelul nu era potrivit cererii clientilor iar o parte din imbracaminte era distrusa
prin mucegaire aceasta fiind depozitata intr-o incapere inchiriata care a avut un acoperis
plin de crapaturi prin care s-a infiltrat apa de ploaie.

Cu privire la intrebarea"cum explicati faptul ca Procesul verbal de modificare a
preturilor precum si nota de intrare receptie cf.Proces verbal de modificare a preturilor, lista
de inventariere pentru articole demodate-deteriorate-defecte nu sunt semnate de catre
comisia de inventariere ci doar de PF  iar Nota de cantarire  respectiv Procesul verbal de
predare primire deseuri sunt din data de..?"   PF  precizeaza ca "Nu pot sa-mi amintesc
cum au fost exact."

Dupa cum s-a ararat si la pct.III, 1 lit.b) din prezenta decizie, la dosarul contestatiei
nu se afla un proces verbal privind rezultatele inventarierii din care sa rezulte ca, urmare
inventarierii s-a constatat existenta   unor modele care  nu erau potrivite cererii clientilor ,
ca o parte  din imbracaminte ar fi fost  distrusa prin mucegaire urmare depozitarii  marfii in
spatii necorespunzatoare iar comisia de inventariere ar fi propus reduceri de pret respectiv
casare stocului de marfa si predarea acestuia catre un centru de colectare deseuri.

 Se retine astfel ca, prin raspunsul formulat si documentele prezentate,
intreprinderea individuala nu a justificat ,  cu documente, reducerea   preturilor   efectuata  
conform Procesului verbal de modificare a preturilor  intocmit de X pentru  marfurile
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existente la punctul de lucru din  .. precum si reducerea preturilor  cu suma de.. efectuata
conform Procesul verbal de modificare a preturilor fara numar si nedatat intocmit de X
.pentru marfa existenta la  punctul de lucru  .. sau  la punctul de lucru din.. in conditiile in
care  Nota de intrare receptie cf.proces verbal de modificare a preturilor din data de a fost  
intocmita de X.pentru punctul de lucru din .. iar Procesul verbal de modificare a preturilor  a
fost intocmit de X .pentru  marfurile existente la punctul de lucru din  ..

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca intreprinderea individuala
administrata de catre   PF  dupa efectuare reducerilor de pret, a vandut catre Societatea P,
unde PF  are calitatea de administrator.

Se retine ca aceasta vanzare s-a efectuat sub pretul de achizitie al marfii, organele
de inspectie fiscala constatand ca pretul de achiziti al marfii in cauza a fost de .. lei.

In ceea ce priveste stocul de marfa predat ca deseu  catre Societatea, in baza
Contractului, la dosarul contestatiei se afla urmatoarele documente:

-Contractul incheiat intre Societatea.. in calitate de beneficiar si X in calitate de
furnizor , care are ca obiect conform pct.I:

 "Art.1Achizitionarea, colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase de la sediul
firmei susnumite.

Art.2 Tipurile de deseuri care constituie obiectul contractului sunt listate in Anexa 1
si Anexa 2."

La pct.III "Preturile si modalitatile de plata" se prevede:
"Art.4 Pretul deseurilor transportate si predate de furnizor sunt trecute in Anexa 1 si

Anexa 2.
La valoarea deseului de fier, aliminiu, bronz , cupru se calculeaza 3% reprezentand

contributie la fondul de mediu , suma respectiva se trece pe factura cu minus cu denumirea
de "Fond mediu" la totalul facturii se scade din valoarea deseului/deseurilor metalice.

Preturile din Anexa 1 sunt considerate prestari servicii." 
Mentionam ca, la dosarul contestatiei nu se afla Anexa 1 si Anexa 2 la Contract.
-Procesul verbal de predare -primire deseuri incheiat intre X , firma care preda, si

Societatea.. in calitate de beneficiar, firma care preia, din care rezulta ca s-a predat deseu
textil.

Din Nota de cantarire  , intocmita de Societatea.. rezulta ca X  a predat deseu textil.
La dosarul contestatiei nu se afla liste de inventar sau o situatie din care sa rezulte

marfurile care au fost predate  la aceasta societate; din Procesul verbal de predare -primire
deseuri si Nota de cantarire   rezulta ca X  a predat deseu textil catre aceasta societate de
colectare deseuri.

Dupa cum  am aratat si mai sus la dosarul cauzei si in timpul inspectie fiscale
contribuabilul nu a prezentat un proces verbal privind rezultatele inventariere din care sa
rezulte ca, urmare inventariere si constatarii  unor modele care  nu erau potrivite cererii
clientilor respectiv ca o parte  din imbracaminte ar fi fost  distrusa prin mucegaire  urmare
depozitarii  marfii in spatii necorespunzatoare, comisia de inventariere ar fi propus casare
stocului de marfa  compus din articolele ... in valoare de..., care se vor preda catre   un
centru de colectare deseuri.

De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta ca
intreprinderea individual ar fi inregistrat in evidentele contabile venituri din marfa predata ca
deseu, in conditiile in care in Contractul ca pct.III "Preturile si modalitatile de plata" se
prevede ca pretul deseurilor transportate si predate sunt trecute in Anexa1.

Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate se retine ca in venitul brut se includ si
veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul
afacerii prin centrele de colectare a deseurilor , insa in Registrul de incasari si plati ,
intreprinderea individuala nu a inregistrat astfel de venituri .

Dupa cum s-a aratat si la  pct.III.1, lit.b) din prezenta decizie, la dosarul contestatiei
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nu au fost prezentate documente suplimentare din care sa rezulte o alta situatie fiscala
decat cea constata de organele de inspectie fiscala.

Se retine ca, in mod legal organele de inspectie fiscala au stabilit venituri impozabile
suplimentare, in conditiile in care, din documentele si informatiile prezentate de
intreprinderea individuala,  nu se justifica reducerile de pret si nici casarea stocului de
marfa. 

Cu privire la cheltuielile deductibile fiscal ,din documentele existente la dosarul
cauzei se retine ca, in mod legal, organele de inspectie fiscala au stabilit     cheltuieli
deductibile fiscal aferente marfurilor (comercializate, lipsa in gestiune) neinregistrate in
evidentele contabile, avand in vedere art.48 alin.(1) din Codul fiscal si prevederile pct.38
din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare., mai sus
enuntate, potrivit carora venitul net din activitati independente se determina ca diferenta
intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri iar
cheltuielile cu achizitionarea marfurilor sunt deductibile fiscal.

Cu privire la modul de calcul al impozitului pe venit pe anul 2015, din Raportul
de inspectie fiscala -Situatia veniturilor si a cheltuielilor recalculate- rezulta ca in anul 2015
contribuabilul a declarat .. :

Urmare constatarilor organelor de inspectie fiscala venitul brut recalculat este de.. ,
cheltuielile deductibile fiscal sunt.. iar venitul net impozabil este de.. in conformitate cu
prevederile art.48 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Se retine ca in mod eronat organul de inspectie fiscala, in tabelul inserat in raportul
de inspectie fiscala a inscris ca pe anul 2015, venitul net iar diferenta de venit net este de...
in conditiile in care venitul net impozabil este.. iar diferenta de venit net stabilita suplimentar
este de...

Urmare recalcularii impozitului pe venit pe anul 2015, aplicand cota de 16 %
prevazuta de art.43 din Codul fiscal,  se retine ca, intreprinderea individuala datoreaza
bugetului de stat pe anul 2015,  diferenta de impozit pe venit pentru suma de..
 reprezentand impozit pe venit se va admite contestatia ca intemeiata.

 In ceea ce priveste argumentul contestatoarei potrivit caruia, nu datoreaza bugetului
de stat impozitul pe venit     stabilit suplimentar  pe anul 2015 prin Raportului de inspectie
fiscala acesta este intemeiat din urmatoarele motive:

-prin Raportului de inspectie fiscala, organele de inspectie fiscala au specificat faptul
ca , suma se impoziteaza conform prevederilor legale in vigoare, impozitul pe venit aferent
fiind in suma de..

- prin acelasi act, urmare recalcularii venitului brut ,organele de inspectie fiscala au
constatat ca venitul brut aferent anului 2015 , este de.. fata de venitul brut in valoare de   
..., declarat de contribuabil , diferenta de ..fiind compusa din suma de.. venituri din
vanzarea marfii catre Societatea P neinregistrata in evidentele contabile si nedeclarata si
suma de.. lei reprezentand marfa lipsa in gestiune, neimputabila si neacoperita de o polita
de asigurare in conformitate cu prevederile art.48 alin.(7) lit.j) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pe anul 2015.

Se retine  aceasta mentiune a fost inscrisa si la pct.2.2 " Motivul de fapt" din Decizia
de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente diferentelor bazelor
de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice.

In Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice,
pentru anul 2015, organul de inspectie fiscala a inscris la pct.2.1 "Impozit pe venit stabilit
suplimentar" diferenta de impozit pe venit, care a rezultat urmare recalcularii venitului net
impozabil pe aceasta perioada, si totodata impozitului pe venit, dupa cum s-a aratat in
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prezenta decizie.
Astfel se constata ca in speta este vorba de o eroare materiala.
Potrivit definitiei data de legiuitor,   la art.53 din Legea nr.207/2015 privind Codul de

procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:
"(2) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se în�elege orice gre�eli

de redactare, omisiuni sau men�iuni gre�ite din actele administrative fiscale, cu
excep�ia acelora care atrag nulitatea actului administrativ fiscal, potrivit legii, sau
care privesc fondul actului administrativ fiscal."

iar  potrivit alin.(1) al art.53 sin acelasi act normativ:
"Organul fiscal poate îndrepta oricând erorile materiale din cuprinsul actului

administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului/pl�titorului."
In masura sa corecteze eroarea materiala din Raportul de inspectie fiscala nr.

precum si  din Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice  pct.2.2."Motivul de fapt" este organul de inspectie fiscala in conformitate cu
prevederile art.53 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. 

Totodata, aratam ca, in conformitate cu prevederile art.95  din  Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala, decizia de impunere este actul administrativ fiscal emis
de organul fiscal in exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor in scopul de
a produce efecte juridice fata de cel caruia ii este adresat.

Potrivit art.131  din  Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala:
"(1) Rezultatul inspec�iei fiscale se consemneaz�, în scris, într-un raport de

inspec�ie fiscal�, în care se prezint� constat�rile organului de inspec�ie fiscal� din
punctul de vedere faptic �i legal �i consecin�ele lor fiscale.

(2) Raportul de inspec�ie fiscal� se întocme�te la finalizarea inspec�iei fiscale �i
cuprinde toate constat�rile în leg�tur� cu perioadele �i obliga�iile fiscale verificate,
precum �i în leg�tur� cu alte obliga�ii prev�zute de legisla�ia fiscal� �i contabil� ce
au f�cut obiectul verific�rii. [...]

(4) Raportul de inspec�ie fiscal� st� la baza emiterii:
a) deciziei de impunere, pentru diferen�e în plus sau în minus de obliga�ii

fiscale principale aferente diferen�elor de baze de impozitare;"

Se retine astfel ca raportul de inspectie fiscala nu este un act administrativ fiscal asa
cum este definit la art.1 pct.1 din Codul de procedura fiscala, ci acesta reprezinta  numai o
forma procedurala prealabila intocmita de organele de inspectiei fiscale, care nu poate fi
atacata decat impreuna cu actele administrative fiscale emise in urma inspectiei fiscale.

Raportul de inspectie fiscala nu creeaza prin el insusi o situatie juridica noua, el fiind
supus avizarii sefului de serviciu si aprobarii conducatorului organului de inspectie fiscala si
sta la baza emiterii deciziei de impunere.Sumele inscrise in raport reprezinta doar
constatari ale organelor de inspectie fiscala , care nu se pot concretiza in obligatii de plata
opozabile contribuabilului si susceptibile a fi supuse executarii silite in caz de neplata decat
prin cuprinderea acestora in decizie de impunere. 

Prin urmare, in speta , pe anul 2015 , organele de inspectie fiscala au stabilit
suplimentar de plata o diferenta de impozit pe venit in valoare.. asa cum rezulta din  
Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente diferentelor
bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice, pct.2.1
"Impozit pe venit stabilit suplimentar" anul 2015.

In consecinta, avand in vedere prevederile legale invocate mai sus, documentele
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existente la dosarul contestatiei, faptul ca  argumentele prezentate de societatea
contestatoare  nu sunt sustinute de dovezi obiective, in speta se vor aplica  prevederile
art.279  din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare, potrivit caruia:

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

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

coroborat cu prevederile pct.11.1 lit.a) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr.3741 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII
din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, potrivit caruia:

“Contesta�ia poate fi respins� ca:
a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate în

sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul
administrativ fiscal atacat;”

si se va respinge  ca neintemeiata, contestatia formulata X   cu privire la diferenta de
impozit pe venit stabilita suplimentar pe anul 2015, prin Decizia de impunere privind
impozitul pe venit si contributiile sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite
in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice.

Totodata se va admite partial contestatia cu privire la impozitul pe venit in valoare de
 si se va anula partial  Decizia de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane
fizice cu privire la impozitul pe venit  , aferent anului 2015.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul  art.279  din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,  se,

DECIDE

1.Desfiintarea partiala a  Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale principale
aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane
fizice emisa in baza Raportului de inspectie fiscala cu privire la TVA stabilita suplimentar de
plata.

Organul de inspectie fiscala, printr-o alta echipa decat cea care a intocmit actul
administrativ fiscal contestat, va proceda  la reanalizarea stricta a aceleiasi perioade si
acelorasi  obligatii  fiscale avand in vedere  considerentele  prezentei decizii, documentele
prezentate de catre contribuabil  si prevederile legale aplicabile spetei; prin noul act
administrativ fiscal intocmit nu se va crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale
de atac, decat cea stabilita prin Decizia de impunere .

2.Respingerea ca  neintemeiata a contestatiei formulata de catre X inregistrata la
D.G.R.F.P., impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale principale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiei fiscale la persoane fizice si
Deciziei de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente diferentelor
bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice emise in baza
Raportului de inspectie fiscala, cu privire la obligatiile fiscale , care se compun din:

- TVA;
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- impozit pe venit stabilit suplimentar de plata pe anul 2015;

3.Admiterea partiala a contestatiei formulata de catre X , inregistrata la D.G.R.F.P.,
impotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice,
emise in baza Raportului de inspectie fiscala, cu privire la obligatiile fiscale reprezentand
impozit pe venit aferent anului 2015.

Totodata se va anula partial  Decizia de impunere privind impozitul pe venit si
contributiile sociale aferente diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor
fiscale la persoane fizice cu privire la impozitul pe venit , aferent anului 2015.

4.Respingerea ca  a contestatiei formulata de catre X , inregistrata la D.G.R.F.P.,
impotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit si contributiile sociale aferente
diferentelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspectiilor fiscale la persoane fizice
emisa in baza Raportului de inspectie fiscala, cu privire la obligatiile fiscale   reprezentand
impozit pe venit stabilit suplimentar de plata pe anul 2012;

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  poate fi
atacata la Tribunal in termen de 6 luni de la data comunicarii, conform prevederilor  Legii
nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ. 
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