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DECIZIA NR. __53___ 
din _____20.05.2011_________ 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. X  S.R.L, cu sediul în localitatea X nr. X,  
jude�ul Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului Suceava  sub nr.X din 11.04.2011 
 

 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. X din 11.04.2011, înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X din 11.04.2011, 
asupra contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L cu sediul în localitatea X nr. X, jude�ul 
Suceava. 
 

   S.C. X S.R.L. contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F SV X  din 
02.03.2011 înregistrat� la Activitatea Inspec�ie Fiscal� Suceava sub nr. X  din 
03.03.2011, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X  din 03.03.2011, 
privind suma total� de X  lei, reprezentând: 

 
� X  lei TVA; 
� X  lei dobânzi aferente TVA; 
� X  lei penalit��i aferente TVA; 
� X  lei impozit pe profit; 
� X  lei dobânzi aferente impozitului pe profit; 
� X  lei penalit��i aferente impozitului pe profit. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. x  
Tel : x 
Fax : x 
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I. S.C. X SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X  din 03.03.2011, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X  din 03.03.2011, privind suma total� de 
X  lei, din care X  lei TVA, X  lei dobânzi aferente TVA, X  lei penalit��i aferente 
TVA, X  lei impozit pe profit, X  lei dobânzi aferente impozitului pe profit, X  lei 
penalit��i aferente impozitului pe profit. 

 
În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� în perioada 2007 – 2008 �i 

2009-2010 s-au manipulat în total ....kg f�in� alb� de grâu, cantitate ce rezult� din 
contabilitate �i de care organul de control nu a luat la cuno�tin��, de�i, conform 
normelor legale, orice produs sub form� de pulbere ambalat în saci de iut� sau rafie 
are o pierdere de 3-5% astfel: 

.... kg * 4% = .... kg cantitate care nu poate intra în calcul la nota de control. 
Petenta sus�ine c� în lunile iunie –iulie 2010 unitatea care se afla pe malul 

unui pârâu a fost inundat�, nivelul apei ajungând la 1-1,5 m în�l�ime, cu aceast� 
ocazie fiind afectate aproximativ 50 tone f�in� care ulterior a fost distrus�. 

De asemenea, petenta consider� c� societatea a avut �i are constant un num�r 
de 7 salaria�i, iar în societate exist� un num�r de 5 membrii de familie.  

 Conform hot�rârii Consiliului de Administrare fiec�rui salariat i s-a atribuit 5 
pâini pe zi, iar membrilor de familie 16 pâini pe zi, lunar consumându-se: 

 
....buc pâini x 12 luni = ....buc 
....buc x 4 ani = ....buc 
....x 0, 650 kg = ....kg paine  
....kg pâine x 0,878 kg – consum specific = ....kg f�in� ce nu a fost sc�zut� 

din stocul de f�in�  �i la care nu se aplic� TVA �i impozit. 
Contestatoarea sus�ine c� în perioada celor 4 ani supu�i controlului fiscal s-

a fabricat cantitatea de ....kg pâine din care în procent de 5% au rezultat rebuturi  care 
de asemenea nu au fost sc�zute din calcul reie�ind urm�toarea cantitate de f�in�: 

....x 5% = ....kg 

....kg x 0,878 kg = ....kg f�in�  
 
 Petenta sus�ine c� organul de control calculeaz� la o ton� de produs un consum 
specific de 0,826 kg/to; în realitate, f�când proba ce coacere în mai multe luni ale 
anului a rezultat constant un consum de 0,878 kg, aceasta datorându-se urm�torilor 
factori: umiditatea f�inii, uzura fizic� a utilajelor �i specificul buc�t�riei de tip 
tradi�ional, tip în care se înscrie �i brut�ria în cauz�. 
 În concluzie, contestatoarea sus�ine c�, sc�zându-se din actul de control 
cantitatea de materie prim� folosit� �i sc�z�mintele legale, rezult� un calcul inferior 
celui constatat de organul de control. 
 

II. Prin Decizia de impunere nr. X  din 03.03.2011, s-a stabilit în 
sarcina S.C. X S.R.L. suma total� de plat� de X lei, reprezentând impozit pe 
profit în sum� de X  lei, major�ri de întârziere în sum� de X  lei aferente 
impozitului pe profit, TVA în sum� de X  lei �i X  

lei major�ri de întârziere aferente TVA.  
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În urma inspec�iei fiscale desf��urate la SC X SRL s-au constatat urm�toarele: 
În ceea ce prive�te impozitul pe profit, organele de inspec�ie precizeaz� c� la 

determinarea bazei de impozitare privind impozitul pe profit s-a avut în vedere 
procesul verbal de constatare nr. X /27.09.2010 întocmit de Garda Financiar� 
Suceava; întrucât societatea nu avea condus� eviden�a cantitativ valoric� pentru 
materiile prime s-a procedat la stabilirea situa�iei intr�rilor respectiv a ie�irilor �i a 
stocului de f�in� în perioada 01.01.2007 – 30.09.2010, stabilindu-se soldul stocului 
de f�in� în cantitate de .... kg la data de 30.09.2010, stoc constatat lips� cu ocazia 
inventarierii. Valoarea pre�ului mediu de vânzare a pâinii pentru perioada verificat� 
respectiv de 2,7507 kg. 

În luna august 2010 societatea înregistreaz� ca vândut� cantitatea de ....kg f�in� 
tip 650, conform facturilor nr. x, valoarea total� fiind de X lei, la rubrica rezervat� 
expedi�iei apare înscris „diver�i”, iar la rubrica rezervat� cump�r�torului apare înscris 
„vânz�ri pia��”, f�r� precizarea numelui persoanei fizice sau juridice, neexistând 
astfel posibilitatea verific�rii realit��ii opera�iunii comerciale. 

Facturile prezentate mai sus sunt emise în lunile iulie, august �i septembrie 2010  
�i înregistrate în contabilitate în luna august 2010. 

Taxa pe valoarea ad�ugat� �i impozitul pe profit aferent acestor vânz�ri nu au fost 
declarate �i nici achitate la bugetul de stat. 

Contravaloarea f�inii vândute, respectiv suma de X lei nu apare încasat� �i 
înregistrat� în contabilitate în perioada iulie – septembrie 2010. 

În perioada 01.01.2007-30.09.2010 se constat� o cre�tere continu� a stocurilor, 
de�i f�ina are un termen de valabilitate de maxim 6 luni  �i nu s-ar justifica economic 
m�rirea continu� a stocurilor. 

În perioada 01.01.2007-30.09.2010 societatea a întocmit rapoarte de produc�ie 
lunare, consumurile fiind stabilite pe baza cantit��ilor de pâine vândute �i invers. 

1.Urmare celor precizate anterior, organele de inspec�ie consider� c� opera�iunile 
eviden�iate în facturile mai sus men�ionate nu au avut loc, iar vânz�rile de f�in� au 
fost fictive. Organele de inspec�ie consider� c� societatea nu a vândut cantitatea de 
....kg f�in� în lunile iulie, august �i septembrie 2010, ci a fabricat pâine în decursul 
anilor preceden�i, produc�ia �i comercializarea acesteia nefiind înregistrat� în 
contabilitatea societ��ii la data opera�iunii. 

Prin neînregistrarea produselor finite rezultate din procesarea celor .... kg f�in� 
g�sit� lips�, organele de inspec�ie precizeaz� c� societatea a diminuat veniturile 
ob�inute cu suma de X lei, ducând astfel la necalcularea, nedeclararea �i neplata 
impozitului pe profit în sum� de X lei �i a TVA în sum� de X lei, estimarea bazei de 
impunere efectuându-se astfel: 

Estimare pre� mediu de vânzare 2007-2010 = X lei/kg 
F�in� stoc total - .... kg, din care: 
 ....kg pân� în iunie 2010 
....kg iulie - septembrie 2010 
Consum f�in� conform contabilit��ii 0,826 lei kg f�in�/kg pâine 
Pâine aferent� stocului total ....din care: 
 ....kg pâine pân� la iunie 2010 
....kg pâine în perioada iulie - septembrie 2010 
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Valoarea total� cu TVA – X lei ( X lei venituri +X TVA) din care: X lei pân� 
la iunie 2010. 

 X lei în perioada iulie - septembrie 2010 
TVA total X lei, din care: 
X lei pân� în iunie 2010 (X 19%) 
X lei în perioada iulie - septembrie 2010 (X x 24%) 
Venituri X lei din care: 
X lei pân� în iunie 2010 
X lei perioada iulie-septembrie 2010 
Cheltuieli X lei, din care: 
X lei pân� la iunie 2010 
X în perioada iulie – septembrie  2010 
Profit impozabil X lei 
Impozit pe profit X lei 
 
Conform Situa�iei recalcul�rii profitului impozabil, a impozitului pe profit �i a 

accesoriilor, anex� la actul de control, veniturile neînregistrate de societate sunt de X 
lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit în sum� de X lei.  

2. S-a constatat, de asemenea, c�, în perioada martie 2007 – 30.09.2010 
societatea a dedus eronat cheltuieli cu combustibilul, energia �i apa în valoare de X 
lei, de pe documente care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, respectiv 
de pe facturi lips�, f�r� documente justificative, de la contribuabili nepl�titori de 
TVA �i radia�i. 

3. De asemenea, organele de inspec�ie au constatat c�, pentru trimestrul III 
2010, societatea nu a declarat impozit pe profit aferent veniturilor �i cheltuielilor 
efectuate, necuprinzându-se în aceste sume veniturile �i cheltuielile aferente 
opera�iunilor pentru care s-a efectuat estimare. 

4. Organele de inspec�ie au constatat c� societatea a înregistrat cu întârziere 
venituri de X lei din trimestrul II 2010 în trimestrul III 2010, procedând la calcularea 
de dobânzi. 

Aferente debitului de X lei au fost calculate dobânzi pân� la data de 07.02.2011 
în sum� total� de X lei, iar pentru neplata în termen de 91 de zile s-au calculat 
penalit��i de întârziere în sum� de X  lei. 

1. În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� s-a constatat c�, prin 
neînregistrarea produselor finite rezultate din procesarea celor .... kg f�in� g�sit� 
lips�, s-au diminuat veniturile ob�inute cu suma de lei. Aferente acestor venituri a 
rezultat  TVA suplimentar în sum� de X lei, calculat astfel: X lei TVA  = X lei * 19% 
calculat asupra veniturilor din perioada respectiva pân� la 30.06.2010 + X lei TVA = 
X * 24% calculat asupra veniturilor din perioada iulie – septembrie 2010.  

 
2. S-a constatat de asemenea c�, în perioada martie 2007 – 30.09.2010, 

societatea a dedus eronat TVA în sum� de X lei aferent� cheltuielilor cu 
combustibilul, energia �i apa, de pe documente care nu îndeplinesc calitatea de 
document justificativ, f�r� documente justificative, de la contribuabili nepl�titori de 
TVA �i radia�i, care nu au declarat respectivele livr�ri în declara�ia 394. 
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3.  De asemenea, organele de inspec�ie au constatat c� pentru trimestrul III 
2010 societatea nu a declarat TVA în sum� de X lei aferent� veniturilor �i 
cheltuielilor efectuate. Nu s-a cuprins în aceast� sum� TVA aferent� opera�iunilor  
pentru care s-a f�cut estimare. 

4. Societatea a înregistrat cu întârziere TVA de X lei din trimestrul II 2010 în 
trimestrul III 2010, organele de inspec�ie fiscal� procedând la calculul de dobânzi. 

Urmare celor precizate s-a stabilit TVA suplimentar� în sum� de X  lei. 
Aferente debitului de X  lei, s-au calculat dobânzi pân� la data de 07.02.2011 

în sum� total� de X  lei �i penalit��i de întârziere în sum� de X  lei.   
 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 
vedere motiva�iile petentului, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 
 

1. Referitor la suma de X  lei, din care X  lei TVA, X major�ri de 
întârziere aferente TVA, X  penalit��i aferente TVA, X  impozit pe profit, X  lei 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, X  lei penalit��i aferente 
impozitului pe profit, stabilite prin Decizia de impunere nr. F SV X din 
02.03.2011, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie fiscal� sub nr. X din 
03.03.2011, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X  din 03.03.2011, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� 
analizeze dac� poate fi solu�ionat� cauza pe fond, în condi�iile în care a fost 
sesizat Parchetul de pe lâng� Judec�toria R�d�u�i. 

 
În fapt, în urmare inspec�iei fiscale desf��urate la SC X SRL s-au constatat 

urm�toarele: 
Întrucât societatea nu avea condus� eviden�a cantitativ valoric� pentru materiile 

prime (f�in�) s-a procedat la stabilirea situa�iei intr�rilor respectiv a ie�irilor �i a 
stocului de f�in� în perioada 01.01.2007 – 30.09.2010, stabilindu-se soldul stocului 
de f�in� în cantitate de .... kg la data de 30.09.2010, stoc constatat lips� cu ocazia 
inventarierii. Valoarea pre�ului mediu de vânzare a pâinii pentru perioada verificat� 
respectiv de ....kg. 

În luna august 2010, societatea înregistreaz� ca vândut� cantitatea de ....kg 
f�in� tip 650, conform facturilor nr. X, valoarea total� fiind de X  lei, la rubrica 
rezervat� expedi�iei apare înscris „diver�i”, iar la rubrica rezervat� cump�r�torului 
apare înscris „vânz�ri pia��”, f�r� precizarea numelui persoanei fizice sau juridice, 
neexistând astfel posibilitatea verific�rii realit��ii opera�iunii comerciale. 

Facturile prezentate mai sus emis în lunile iulie, august �i septembrie 2010  �i 
sunt înregistrate în contabilitate în luna august 2010. 

Taxa pe valoarea ad�ugat� �i impozitul pe profit aferent acestor vânz�ri nu au 
fost declarate �i nici achitate la bugetul de stat. 

Contravaloarea f�inii vândute, respectiv suma de X lei nu apare încasat� �i 
înregistrat� în contabilitate în perioada iulie – septembrie 2010. 

În perioada 01.01.2007-30.09.2010, se constat� o cre�tere continu� a stocurilor, 
de�i f�ina are un termen de valabilitate de maxim 6 luni  �i nu s-ar justifica economic 
m�rirea continu� a stocurilor. 



                                                                                
 

Pagina: 6 

În perioada 01.01.2007 - 30.09.2010, societatea a întocmit rapoarte de 
produc�ie lunare, consumurile fiind stabilite pe baza cantit��ilor de pâine vândute �i 
invers. 

Urmare celor precizate anterior, organele de inspec�ie consider� c� opera�iunile 
eviden�iate în facturile mai sus men�ionate nu au avut loc, iar vânz�rile de f�in� au 
fost fictive. Organele de inspec�ie consider� c� societatea nu a vândut cantitatea de 
....kg f�in� în lunile iulie, august �i septembrie 2010, ci a fabricat pâine în decursul 
anilor preceden�i, produc�ia �i comercializarea acesteia nefiind înregistrat� în 
contabilitatea societ��ii la data opera�iunii. 

Prin neînregistrarea produselor finite rezultate din procesarea celor .... kg f�in� 
g�sit� lips�, organele de inspec�ie precizeaz� c� societatea a diminuat veniturile 
ob�inute cu suma de X lei, ducând astfel la necalcularea, nedeclararea �i neplata 
impozitului pe profit în sum� de X  lei �i a TVA în sum� de X  lei.  

 
Aferente debitului de X  lei, reprezentând impozit pe profit au fost calculate 

major�ri de întârziere în sum� de X  lei �i penalit��i în sum� de X  lei, astfel: 
 
Major�ri de întârziere: 
Trimestrul II 2010      X lei X 0,05% X 65 zile   = X lei 
                             X lei X 0,04% X 25 zile   = X lei  
Trimestrul III 2010    X  lei X 0,04% X 105 zile = X lei 
TOTAL                 = X  lei  
Penalit��i:           X  X 15% = X  lei 
 
Aferente debitului de X  lei reprezentând TVA au fost calculate major�ri de 

întârziere în sum� de X  lei �i penalit��i în sum� de X  lei, astfel: 
 
Major�ri de întârziere: 
Trimestrul II 2010      X lei X 0,05% X 66 zile   = X lei 
                            X lei X 0,04% X 25 zile   = X lei  
Trimestrul III 2010     X  lei X 0,04% X 105 zile = X lei 
TOTAL                   = X  lei 
Penalit��i:        X  X 15% = X  lei. 

 
 

În  drept, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava face 
aplicarea art. 214 din Ordonan�a nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz�: 

 

,,(1) Organul de solu�ionare competent, poate suspenda, prin decizie 
motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept 
cu privire la existen�a indiciilor s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare ar 
avea o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� în procedura 
administrativ�. 

b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a sau 
inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. 
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(3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea […].” 

 
Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare prin Decizia de impunere nr. X  din 

03.03.2011, contestat� de S.C. X S.R.L. �i stabilirea caracterului infrac�ional al faptei 
s�vâr�ite exist� o strâns� interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei. 

 
Aceast� interdependen�� const� în faptul c� organele de inspec�ie au stabilit c� 

opera�iunile nu au avut loc, vânz�rile de f�in� au fost fictive, iar produc�ia �i 
comercializarea pâinii fabricate în decursul anilor preceden�i nu au fost înregistrate în 
contabilitate la data la care au avut loc. 

 
Potrivit principiului de drept prev�zut la art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� 

penal�, ,,judecata în fa�a instan�ei civile se suspend� pân� la rezolvarea definitiv� 
a cauzei penale.”  

  
Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� pân� la pronun�area unei 

solu�ii definitive pe latura penal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, motiv pentru care va 
suspenda solu�ionarea cauzei civile pentru suma total� de X  lei, reprezentând 
TVA în sum� de X  lei, major�ri de întârziere în sum� de X  lei, penalit��i în 
sum� de X  lei, impozit pe profit în sum� de X  lei, major�ri de întârziere în 
sum� de X  lei �i penalit��i în sum� de X  lei,  va transmite dosarul contesta�iei 
organului care a efectuat inspec�ia fiscal�, conform pct. 10.4 din Ordinul 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care prevede: 

 
,,Dac� prin decizie se suspend� solu�ionarea contesta�iei pân� la 

rezolvarea cauzei penale, dosarul contesta�iei se transmite, dup� caz, organului 
care a efectuat inspec�ia fiscal�, urmând ca acesta s� fie restituit, la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea, organului de solu�ionare competent.” 

 
În func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal� �i de constituirea statului ca 

parte civil� în procesul penal pentru recuperarea pe aceast� cale a prejudiciului cauzat 
bugetului de stat, procedura administrativ� va fi reluat� în conformitate cu 
prevederile art. 214 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� �i pct. 10.5 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care prevede: 

 
,,10.5. Organul de solu�ionare competent va relua procedura 

administrativ�, în condi�iile art. 183 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, numai dup� încetarea definitiv� �i irevocabil� a motivului care a 
determinat suspendarea. Aceasta trebuie dovedit� de c�tre organele fiscale sau 
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de contestator printr-un înscris emis de organele abilitate. Solu�ia dat� de 
organele de cercetare �i urm�rire penal� trebuie înso�it� de rezolu�ia motivat�, 
atunci când suspendarea a fost pronun�at� pân� la rezolvarea cauzei penale. ” 

 
2. În ceea ce prive�te impozitul pe profit în sum� de X lei, major�rile de 

întârziere aferente în sum� de X lei �i penalit��i în sum� de X lei,  stabilite prin 
Decizia de impunere nr. X  din 03.03.2011, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a 
asupra acestor capete de cerere în condi�iile în care prin contesta�ia formulat�, 
societatea nu aduce nici o motiva�ie în sus�inerea acestora. 

 
În fapt, organele de inspec�ie au constatat c�, în perioada martie 2007 – 

30.09.2010, societatea a dedus eronat cheltuieli cu combustibilul, energia �i apa în 
valoare de X lei, de pe documente care nu îndeplinesc calitatea de document 
justificativ, respectiv de pe facturi lips�, f�r� documente justificative, de la 
contribuabili nepl�titori de TVA �i radia�i. 

De asemenea, organele de inspec�ie au constatat c�, pentru trimestrul III 2010, 
societatea nu a declarat impozit pe profit aferent veniturilor �i cheltuielilor efectuate, 
necuprinzându-se în aceste sume veniturile �i cheltuielile aferente opera�iunilor 
pentru care s-a efectuat estimare. 

Organele de inspec�ie au constatat c� societatea a înregistrat cu întârziere 
venituri de X lei din trimestrul II 2010 în trimestrul III 2010, procedând la calcularea 
de dobânzi. 
 

Prin contesta�ia formulat� SC X nu prezint� argumente de fapt si de drept, în 
sus�inerea contesta�iei privind diferen�a de impozit pe profit în sum� de X lei stabilit� 
suplimentar. 

 
În drept, în sunt aplicabile prevederile art. 206 alin. 1 lit. c �i lit d din 

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

„ART. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
   d) dovezile pe care se întemeiaz�” 
 
 De asemenea, la pct. 2.4 din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care prevede 

„Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului 
cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul 
administrativ fiscal respectiv.” 
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Prevederile mai sus men�ionate trebuie coroborate cu cele ale pct. 12.1 lit. b din 
acela�i act normativ, care stipuleaz�: 
 

„12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca (…)nemotivat�, în situa�ia în care 
contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei 
sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii;” 

 
Din analiza dispozi�iilor legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în contesta�ie 

societatea trebuia s� men�ioneze atât motivele de fapt cât �i cele de drept, precum �i 
dovezile pe care se întemeiaz� acestea; întrucât argumentele prezentate nu sunt 
incidente spe�ei, acestea referindu-se la materia prim� folosit� �i la sc�z�mintele 
aferente, fapt pentru care organele de solu�ionare a contesta�iei nu se pot substitui 
societ��ii cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste impozitul pe profit în 
sum� de X lei.  

Se re�ine de asemenea c� societatea, de�i contest� în întregime actele 
administrative emise de organele de inspec�ie fiscal�, respectiv Decizia de impunere 
nr. X  din 03.03.2011, nu aduce nici un argument �i document justificativ care s� 
combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o situa�ie 
contrar� fa�� de cea constat� de acestea. 

În consecin��, contesta�ia va fi respins� ca nemotivat� pentru suma de X lei 
reprezentând impozit pe profit în sum� de X lei, major�ri de întârziere aferente în 
sum� de X lei �i penalit��i în sum� de lei. 

 
3. În ceea ce prive�te taxa pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, major�rile 

de întârziere în sum� de X �i penalit��ile în sum� de X lei,  stabilite prin Decizia 
de impunere nr. X  din 03.03.2011, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a asupra 
acestor capete de cerere în condi�iile în care prin contesta�ia formulat� 
societatea nu aduce nici o motiva�ie în sus�inerea acestora. 

 
În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate s-a constat c�, în perioada 

martie 2007 – 30.09.2010, societatea a dedus eronat TVA în sum� de X lei aferent� 
cheltuielilor cu combustibilul, energia �i apa, de pe documente care nu îndeplinesc 
calitatea de document justificativ, f�r� documente justificative, de la contribuabili 
nepl�titori de TVA �i radia�i, care nu au declarat respectivele livr�ri în declara�ia 394. 

  De asemenea, organele de inspec�ie au constatat c� pentru trimestrul III 2010 
societatea nu a declarat TVA în sum� de X lei, aferent� veniturilor �i cheltuielilor 
efectuate. Nu s-a cuprins în aceast� sum� TVA aferent� opera�iunilor  pentru care s-a 
f�cut estimare. 

Societatea a înregistrat cu întârziere TVA de X lei din trimestrul II 2010 în 
trimestrul III 2010, organele de inspec�ie fiscal� procedând la calculul de dobânzi. 

 
Prin contesta�ia formulat� SC X nu prezint� argumente de fapt si de drept, în 

sus�inerea contesta�iei  privind diferen�a de tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de ....lei 
stabilit� suplimentar. 
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În drept, în sunt aplicabile prevederile art. 206 alin. 1 lit. c �i lit d din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
  „ART. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:     
    c) motivele de fapt �i de drept; 
   d) dovezile pe care se întemeiaz�” 
 
 De asemenea, la pct. 2.4 din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care prevede 

„Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului 
cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul 
administrativ fiscal respectiv.” 

Prevederile mai sus men�ionate trebuie coroborate cu cele ale pct. 12.1 lit. b din 
acela�i act normativ, care stipuleaz�: 
 

„12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca (…)nemotivat�, în situa�ia în care 
contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei 
sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii;” 

 
Din analiza dispozi�iilor legale men�ionate mai sus, se re�ine c� în contesta�ie 

societatea trebuia s� men�ioneze atât motivele de fapt cât �i cele de drept, precum �i 
dovezile pe care se întemeiaz� acestea; întrucât argumentele prezentate nu sunt 
incidente spe�ei, acestea referindu-se la materia prim� folosit� �i la sc�z�mintele 
aferente, organele de solu�ionare a contesta�iei nu se pot substitui societ��ii cu privire 
la motivele pentru care în�elege s� conteste TVA în sum� de X lei.  

 Se re�ine de asemenea c� societatea, de�i contest� în întregime actele 
administrative emise de organele de inspec�ie fiscal�, respectiv Decizia de impunere 
nr. X  din 03.03.2011, nu aduce nici un argument �i document justificativ care s� 
combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o situa�ie 
contrar� fa�� de cea constat� de acestea. 

În consecin��, contesta�ie va fi respins� ca nemotivat� pentru suma de X lei  
reprezentând TVA în sum� de X lei, major�ri de întârziere în sum� de X lei, �i 
penalit��i aferente în sum� de X lei. 
 

4. În ceea ce prive�te suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit, contesta�ia formulat� de SC X SRL cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava se poate pronun�a pe fondul cauzei în condi�iile în care aceast� sum� nu 
a fost stabilit� în sarcina societ��ii prin Decizia de impunere nr. X  din 
03.03.2011.  
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În fapt, SC X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X  din 
03.03.2011 prin care sus�ine c� s-au stabilit major�ri de întârziere în sum� de X  lei 
aferente impozitului pe profit, în condi�iile în care prin decizia de impunere 
men�ionat� a fost stabilit� cu titlu de major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
profit, suma de X lei, diferen�a de X lei nefiind stabilit� în sarcina sa prin decizia 
contestat�. 

 
În drept, potrivit art. 206 alin. 2 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 

„ART. 206 
(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i 

înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat.” 

Având în vedere cele precizate anterior, se re�ine c� obiectul contesta�iei îl 
reprezint� sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� 
sau în actul administrativ fiscal atacat. 

De asemenea, la pct. 12.1 lit. c din Ordinul Pre�edintelui ANAF nr. 519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz�: 

 
„12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 

c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu au fost 
stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dac� prin reluarea procedurii 
administrative, luându-se act de solu�ia pronun�at� de instan�a penal�, se 
constat� c� cererea r�mâne lipsit� de obiect;” 
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv din analiza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X  din 03.03.2011, care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere nr. X  din 03.03.2011, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� 
nu au constatat ca fiind datorate alte sume decât cele men�ionate prin raportul de 
inspec�ie fiscal�. 
 

Având în vedere prevederile legale mai sus citate, precum �i faptul c�, prin 
Decizia de impunere nr. X  din 03.03.2011 contestat�, s-au stabilit obliga�ii de plat� 
în sum� de X lei,  reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit, se va 
respinge ca f�r� obiect contesta�ia formulat� de SC X SRL pentru diferen�a de X lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 206, art. 214 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, art. 19 alin. 2 din Codul de procedur� penal�, pct. 2.4, 10.4, pct. 10.5 �i 
12.1 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519 din 
27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
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coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

 
DECIDE: 

 
 

 
1. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulate de S.C. X  S.R.L. 

împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F SV X din 02.03.2011, înregistrat� în cadrul 
Activit��ii de inspec�ie fiscal� sub nr. X din 03.03.20110, întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X  din 03.03.2011 privind suma total� contestat� de 
X   lei, reprezentând: 

 
• X  lei TVA; 
• X lei accesorii aferente TVA; 
• X  lei impozit pe profit; 
• X lei accesorii aferente impozitului pe profit, procedura administrativ� 

urmând a fi reluat� la încetarea cu caracter definitiv a motivului care a 
determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor re�inute în prezenta 
decizie. 

 
Dosarul contesta�iei va fi transmis organelor fiscale, urmând ca la încetarea 

motivului care a determinat suspendarea s� fie restituit organului competent pentru 
solu�ionarea cauzei potrivit dispozi�iilor legale. 

 
2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulate de SC X SRL 

formulat� împotriva Deciziei privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. F SV X  din 02.03.2011, înregistrat� în cadrul Activit��ii de 
inspec�ie fiscal� sub nr. X  din 03.03.20110, întocmit� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X  din 03.03.2011 privind suma total� contestat� de ....lei, reprezentând: 

 
• X lei TVA 
• X lei accesorii aferente TVA 
• X lei impozit pe profit 
• X lei accesorii aferente impozitului pe profit. 

 
 

 
3. Respingerea ca f�r� obiect a contesta�iei pentru suma de X lei  

reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 


