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D E C I Z I A  nr. 72.05.10.2010
privind soluŃionarea contestaŃiei

S.C. “S” S.R.L.
înregistrată la D. G.F.P. a judeŃului V

sub nr.---/10.08.2010 

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  V  prin  Compartimentul
SoluŃionare ContestaŃii a fost sesizată de către Activitatea de InspecŃie Fiscală-Serviciul
InspecŃie Fiscală prin adresa nr. ---/----/26.08.2010 , înregistrată la DirecŃia Generală a
FinanŃelor Publice a judeŃului V sub nr. ---/01.09.2010, cu privire la contestaŃia S.C. “S”
S.R.L.,  cu  sediul  în  municipiul  “H”,  str.  ...,  bl.  9,  sc.  ...,  ap.  .9,  judeŃul  V  CIF:...4,
înregistrată la RC sub nr. J../14..7....

Obiectul  contestaŃiei,  înregistrată  la  DGFP  V  sub  nr.  ---/10.08.2010  şi  la
Activitatea de InspecŃie Fiscală sub nr. .../10.08.2010 îl constituie decizia de impunere
privind  obligaŃiile  fiscale  suplimentare  de  plata  stabilite  de  inspecŃia  fiscală
nr.  .../30.06.2010,  emisă  în  baza  raportului  de  inspecŃie  fiscală  nr.  .../17.06.2010,
comunicată S.C. “S” S.R.L. “H” prin adresa nr. .../17.06.2010 la data de 12.07.2010, prin
care s-au stabilit în sarcina societăŃii obligaŃii fiscale, în sum ă de “S” lei,  pe care S.C.
“S” S.R.L. le contestă în totalitate şi reprezintă: 

- “S1” lei – impozit pe profit; 
- “S2” lei – major ări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- “S3” lei – tax ă pe valoarea ad ăugată; 
- “S4” lei – major ări de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ăugată; 
Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205 alin. (1),

art. 207 (1) şi art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului V este investită să
soluŃioneze contestaŃia formulată de S.C. “S” S.R.L. “H”.

 I. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă: 
 În motivarea contestaŃiei, S.C. “S” S.R.L. invocă următoarele argumente: 
1. Din punct de vedere al constatărilor cuprinse în raportul de inspecŃie fiscală

nr. .../17.06.2010, care au stat la baza emiterii deciziei de impunere nr. .../30.06.2010:
- organul de inspecŃie fiscală nu a făcut calcule pe fiecare cheltuială în parte, la

calculul impozitului pe profit s-au folosit „sumele brute” din balanŃa de verificare;
- în mod eronat au fost considerate nedeductibile cheltuielile şi s-a exclus de la

deducere  TVA aferente  contractelor  de  leasing  şi  cu  amenajarea  spaŃiilor  închiriate
deoarece nu s-a Ńinut seama că sunt efectuate în scopul realizării de venituri;

-  rezultatele  controlului  fiscal  sunt  eronate,  inspectorii  fiscali  motivând  decizia
luată în baza art. 21 alin. (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, însă Codul fiscal
nu  prevede  perioada  în  care  trebuie  realizate  veniturile  impozabile,  la  momentul
deducerii cheltuielii sau TVA sau pot fi realizate şi ulterior deducerii şi deasemenea nu
au Ńinut seama de prevederile art. 145^1 din Legea nr. 571/2003.

1.1. Cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar de plată în sumă de “S1”
lei şi a majorărilor aferente în sumă de “S2” lei: 

-   decizia  de impunere şi  raportul  de inspecŃie  fiscală  întocmite  ca urmare a
reverificării dispuse prin Decizia D.G.F.P. V nr. 71/2009/17.02.2010 privind soluŃionarea
contestaŃiei  nr.  .../19.11.2009,  sunt  afectate  de  greşeli  de  interpretare  privind
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deductibilitatea sau nedeductibilitatea cheltuielilor  efectuate de societate, astfel  că  în
mod eronat organul de inspecŃie fiscală,  în conformitate cu art.  21 alin. 1 din Legea
571/2003 privind Codul fiscal nu a acceptat ca fiind deductibile la calculul impozitului pe
profit; pentru perioada 01.01.2007-30.06.2009 cheltuieli în sumă de XXXX lei, astfel:

- în anul 2007 - cheltuieli în sumă de XXXXX lei;
- în anul 2008 - cheltuieli în sumă de XXXXXX  lei;
- în anul 2009 (până la 30.06.2010) - cheltuieli în sumă de ZZZ lei şi a  stabilit

diferenŃe suplimentare de plată privind impozitul pe profit::
- suma de XX lei –pentru anul 2007;
- suma de YYY lei şi au fost calculate majorări de întârziere în sumă de “S2” lei.
-  S.C.  “S”  S.R.L.  a  funcŃionat  în  baza  Legii  nr.  31/1990  privind  societăŃile

comerciale  şi  a  O.U.G.  nr.  79/1999  privind  organizarea  activităŃii  practicienilor  în
reorganizare şi lichidare, aprobată prin Legea nr. 505/2002  cu obiect unic de activitate
şi anume „activitatea de reorganizare şi lichidare judiciară” şi „activitatea de consultanŃă
pentru afaceri  şi  management,  alte  mijloace de cazare,  cumpărarea şi  vânzarea de
bunuri  imobiliare  proprii,  închirierea  şi  subînchirierea  bunurilor  imobiliare  proprii  sau
închiriate,  agenŃii  imobiliare  şi  alte  activităŃi  prestate  în  general  întreprinderilor,  cu
cedarea  portofoliului  societăŃilor  în  lichidare  către  S.C.  “S”  SPRL  înfiinŃată  în  baza
O.U.G. 86/2006, după 31.12.2006;

-în  vederea  reprofilării  activităŃii  a  fost  necesară  pregătirea  logisticii  şi  a
patrimoniului;

- o parte din imobilele şi autoturismele SC “S” S.R.L. au fost închiriate către “S”
SPRL;

-  societatea  a  efectuat  cheltuieli  pentru  îmbunătăŃirea  spaŃiilor  închiriate
(amenajare, renovare, dotare cu instalaŃii de apă şi încălzire, instalaŃii electrice, etc şi a
contractat servicii pentru utilităŃi;

- societatea a înfiinŃat sucursale în municipiile “I”, “G” şi “B” în vederea efectuării
activităŃii  de  agenŃie  imobiliară  pentru  care  a  efectuat  cheltuieli  pentru   amenajarea
spaŃiilor  pentru  lucru  cu  toate  cele  necesare:  mobilier,  tehnică  de  calcul  şi  birotică,
telefonie, internet, rechizite precum şi studierea pieŃei, publicitate, realizarea de pagini
Web, publicitate prin presă;

-  s-au  achiziŃionat  bunuri  imobiliare  şi  autoturisme  în  vederea  revânzării  sau
închirierii;

- este adevărat că legiuitorul, prin normele invocate de către inspectorii fiscali,
urmăreşte să deducă din venituri cheltuielile numai dacă sunt în legătură cu veniturile
impozabile,  însă  această  operaŃiune  de  „conexare”  este  dificilă,  ducând  deseori  la
diferenŃe substanŃiale între interpretarea organelor fiscale şi cea a contribuabilului;

- cheltuielile  cu serviciile  de întreŃinere a bunurilor au fost efectuate în scopul
realizării de venituri şi în nici un caz în mod expres de a produce pierderi;

-  inspectorii  fiscali  au  stabilit  diferenŃele  de  obligaŃii  fiscale  analizând  doar
documentele înregistrate în contabilitate, fără  a da interpretarea economică  a datelor
înscrise  în  acestea,  nu  au  efectuat  inspecŃia  la  faŃa  locului  pentru  a  constata
îmbunătăŃirile aduse imobilelor din proprietatea contribuabilului şi a existenŃei bunurilor
achiziŃionate de către acesta;

- inspectorii fiscali au motivat decizia în special în baza art. 21 alin. (1) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal însă aceasta nu prevede perioada în care trebuie realizate
veniturile impozabile, la momentul deducerii cheltuielilor sau a TVA sau pot fi realizate şi
ulterior deducerii TVA;

- inspectorii fiscali nu au luat în considerare art. 145^1 din legea  nr. 571/2003
privind Codul fiscal.

- S.C. “S” S.R.L. a înregistrat o pierdere mai mare în anul 2007, în sumă de “P”
lei,  în  anul  2008  această  pierdere  s-a  redus  la  suma de  “P1”lei,  iar  în  anul  2009,
probabil ar fi realizat profit de unde rezultă că scopul înfiintării şi al schimbării profilului
obiectului de activitate a fost acela de a realiza o activitate profitabilă, dar fără a ignora
cheltuielile necesare demarării unei asemenea activităŃi.

2



Prin contestaŃia formulată,  deşi  contestă  obligaŃia suplimentară  de plată  totală
stabilită  prin decizia  de impunere nr.  .../30.06.2010, societatea nu este de acord cu
considerarea de către organul de control a următoarelor cheltuieli ca fiind nedeductibile
la calculul impozitului pe profit pentru anii 2007 şi 2008,:
Elemente de cheltuieli Cont 2007 2008 TOTAL
 Cheltuieli combustibil 6022 - 0 -
 Cheltuieli alte materiale consumabile 6028 - - -
 Cheltuieli energia şi apa 605 - - -
 Cheltuieli asigurări 613 - - -
 Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 635 - - -
 Cheltuieli cu dobânzile 666 - - -
Cheltuieli cu  amortizările 6811 - - -
       Total cheltuieli nedeductibile - - -

Aşadar, petenta îşi motivează acest capăt de cerere (impozit pe profit în sumă de
“S1” lei) numai cu privire la sumele din tabelul de mai sus, fără  a face referire şi  la
celelalte  elemente de cheltuieli care au contribuit la stabilirea impozitului pe profit de
plată  pentru  perioada  01.01.2007-31.12.2008  şi  diminuarea  pierderii  fiscale  pentru
perioada 01.01-30.06.2009 care se regăsesc în Raportul de inspecŃie fiscală.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare contestaŃia va fi
analizată în limitele sesizării:
(1)În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt şi de drept
care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaŃiei se face în
raport  de  susŃinerile  părŃilor,  de  dispoziŃiile  legale  invocate  de  acestea  şi  de
documentele existente la dosarul cauzei.  SoluŃionarea contestaŃiei  se face în limitele
sesizării.”

Prin  urmare  contestaŃia  va  fi  analizată  pe  fond  doar  cu  privire  la  sesizările
efectuate de petenta.

S.C. “S” S.R.L. susŃine că:
-  cheltuielile  cu  combustibilul  în  suma de  CC  lei  -  reprezintă  contravaloarea

bonurilor fiscale obŃinute de la staŃiile de comercializare a combustibililor pe care era
înregistrat  numărul  de  înmatriculare  .....  care  a  fost  utilizat  în  interesul  firmei  de
personalul care se ocupa cu agenŃia imobiliară  din “I”, dar şi  a gazului metan pentru
încălzirea imobilelor  proprietatea contribuabilului  şi  în  mod eronat inspecŃia  fiscală  a
considerat că pentru anul 2007  nu sunt deductibile fiscal, făcând eronat aplicarea art.
21  alin.  (3)  lit.  n)  din  Codul  fiscal  deoarece  nu  au  stabilit  o  limită  minimă  pentru
cheltuielile cu combustibilul pentru un autoturism deŃinut de societate;

 -  cheltuielile  în  sumă  de CM lei  (**  lei  pentru  2007+** lei  pentru  anul 2008)
considerate nedeductibile  la control reprezintă  contravaloarea materialelor folosite de
societate în anii 2007-2009 la reparaŃii şi renovarea spaŃiilor din proprietatea sa (faianŃă,
gresie,  adezivi,  var,  materiale utilizate pentru amenajarea grupului  sanitar  precum şi
mobilier), rechizite, consumabile pentru birotica din dotare, materiale pentru întreŃinerea
şi curăŃenia bunurilor precum şi materiale de întreŃinere şi reparaŃii pentru autoturisme,
cheltuieli cu revizii şi reparaŃii autoturisme (din care Volkswagen Tuareg suma de *** lei
şi1**  lei  pentru îmbunătăŃiri  la  autoturismul Skoda Octavia  -în anul  2008) deductibile
fiscal, fiind aferente veniturilor viitoare, începând cu octombrie 2009 când autoturismul
TUAREG este închiriat) şi alte materiale necesare pentru buna desfăşurare a activităŃii
şi  au  fost  înregistrate  în  evidenŃa  contabilă  în  contul  6028  pe  baza  facturilor  şi  a
bonurilor fiscale emise de către diverşi furnizori.

Societatea susŃine că în anul 2008 a vândut apartamentul din “G” iar pe cel din
“I”, str. T. Vladimirescu, renovat în anul 2007,  l-a vândut în anul 2009, deci a realizat
venituri impozabile.

-  cheltuielile  în  sumă  de CA lei  (xx  lei  pentru  2007+xx  lei  pentru  anul  2008)
reprezintă  cheltuieli  cu energia şi  apa, înregistrate în baza facturilor fiscale emise de
furnizorii de energie şi apă-canal din localităŃile unde societatea deŃine imobilele pe care
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le-a  închiriat  din  care  o  parte  sunt  facturate  pe  numele  “cog”-  fostul  proprietar  al
apartamentului situat în “I”, str. ,****până la schimbarea contractelor;

- cheltuielile cu asigurările în sumă de caa lei (*** lei pentru anul 2007+ *** lei
pentru anul 2008) reprezintă cheltuielile cu asigurările aferente contractelor de leasing
pe care contribuabilul le-a avut în derulare, au fost înregistrate în contabilitate în baza
facturilor fiscale emise de firma de leasing şi sunt cheltuieli aferente veniturilor având în
vedere  că  în  viitor  prin  valorificare  sau  închiriere  societatea  realizează  venituri;
menŃiunea inspectorilor fiscali că au aplicat prevederile art. 21 alin. 3 lit. n) din Legea
571/2003  fiind  eronată  deoarece  acestea  nu  fac  referire  la  cheltuielile  privind
achiziŃionarea de bunuri;

- cheltuielile cu alte impozite şi taxe, în sum ă de „ch” lei  (*** lei pentru anul
2007+ ** lei pentru anul 2008) sunt cheltuieli cu impozite şi taxe locale aferente bunurilor
din patrimoniu (taxă specială  de înmatriculare, taxa de administrare a contractului de
leasing pentru  autoturismul  Volkswagen Tuareg),  sunt  deductibile  fiscal  deoarece în
viitor prin închirierea bunurilor din patrimoniu se vor realiza venituri;

-  cheltuielile  cu  dobânzile ,  cont  666,  în  valoare  de  chd  lei(***  pentru  anul
2007+*** lei pentru anul 2008) reprezintă dobânzi aferente contractelor de leasing aflate
în derulare şi eronat au fost considerate la control ca fiind nedeductibile în conformitate
cu prevederile art. 21 alin. (3) lit. n) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, text care nu
face  referire la cheltuielile de achiziŃionare a unor bunuri ci la cheltuielile de funcŃionare,
întreŃinere şi reparaŃii, exclusiv cele privind combustibilul;

- cheltuielile privind amortiz ările, cont 681, în valoare de chm lei  (*** lei în
anul  2007+***  lei  în  anul  2008) reprezintă  cheltuieli  privind  amortizarea  activelor
corporale care din punctul de vedere al inspectorilor fiscali sunt cheltuieli nedeductibile,
fiind aferente unor bunuri care nu aduc venituri impozabile, fără a Ńine cont de faptul că
aceste bunuri pot fi închiriate în viitor sau pot fi valorificate şi prin urmare să se realizeze
venituri.

Refăcând calculele societatea consideră că ar fi trebuit considerate nedeductibile
fiscal, pentru anul 2007 numai cheltuielile în sumă de yyy lei iar pentru anul 2008 în
sumă de yy lei şi  prin urmare pentru anul 2007, rezultatul fiscal ar fi fost pierdere în
sumă de yyy lei iar pentru anul 2008 profit impozabil în sumă de yyy lei şi impozit pe
profit  datorat  în  sumă  de  1.032  lei  deşi  pe  elemente  de  cheltuieli  societatea  nu-şi
argumentează contestaŃia pentru:

Elemente de cheltuieli cont 2007 2008 01.01-30.06.09 Total
Cheltuieli combustibil 6022 - -
Cheltuieli alte materiale consumabile 6028 - -
Cheltuieli cu reparaŃiile 611 - 0 -
Cheltuieli asigurări 613 - - - -
Cheltuieli protocol, reclamă şi publicitate 623 - - - -
Cheltuieli serviciile executate de terŃi 628 - - - -
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 635 - - - -
Pierderi din creanŃe şi debitori diverşi 654 - -
Cheltuieli cu despăg., amenzi, penalităŃi 6581 - 0 -
Cheltuieli privind activele cedate 6583 - 0 -
Cheltuieli cu dobânzile 666 - -
Cheltuieli cu  amortizările 6811 - -
Impozit minim 691 0 - -
Total cheltuieli nedeductibile fiscal - - - -

I. 2. Cu privire la taxa pe valoarea adăugată, societatea invocă următoarele:
- la calculul TVA colectată pentru vânzarea sub preŃ a celor două autoturisme în

sumă  de “TVA” lei,  organul  de inspecŃie  fiscală  nu a  Ńinut  seama de cheltuielile  cu
amortizarea pentru acestea înregistrată în perioada 01.01-31.10.2007, în sumă de ccc
lei ceea ce ar fi condus la stabilirea  diferenŃei de TVA colectată datorată în sumă de ccc
lei;
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-  inspectorii  fiscali  au  considerat  TVA nedeductibilă  suma de  “TVA1”lei(...  lei
aferentă  achiziŃionării  în  sistem leasing a  autoturismului  Tuareg,  în  luna septembrie
2007 şi o parte din ratele de leasing  şi cheltuielilor cu reviziile pentru acest autoturism +
suma de .... lei care reprezintă TVA aferent avansului achitat pentru achiziŃionarea unui
alt autovehicul în sistem de leasing. 

- în ceea ce priveşte TVA considerată nedeductibilă aferentă cheltuielilor care nu
au legătură cu activitatea economică a contribuabilului contestatoarea susŃine că  având
în  vedere  că  în  capitolul  privind  impozitul  pe  profit,  a  încercat  să  demonstreze  că
cheltuielile sunt deductibile, susŃine că şi TVA aferentă acestora este deductibilă.

Contestatoarea susŃine că organul de inspecŃie fiscală nu a Ńinut seama că pentru
a închiria apartamentele a trebuit mai întâi să le cumpere şi să le amenajeze. În acelaşi
scop a achiziŃionat şi autoturismele însă la control nu s-a Ńinut seama că patru din cinci
erau deja închiriate.

Totodată, societatea susŃine că în speŃă se fac aplicabile prevederile art. 145^1
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal care precizează că pentru vehiculele destinate
închirierii TVA este deductibilă.

Deasemenea consideră  că  în  mod abuziv,  organul  de inspecŃie  fiscală  a  luat
fiecare bun în parte şi l-a tratat individual din punct de vedere fiscal, ori contribuabilul nu
era  obligat  şi  nici  nu  putea  să  închirieze  parcul  auto  100%,  asta  neînsemnând că
cheltuielile cu achiziŃiile acestora nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit  şi
că TVA nu este deductibilă.

În concluzie, contestatoarea consideră  că  taxa pe valoarea adăugată  de plată
este eronat stabilită  şi  pe  cale de consecinŃă  şi  majorările  de întârziere  sunt  eronat
calculate.
Societatea anexează la dosarul cauzei balanŃele de verificare încheiate la 31.12.2007,
31.12.2008 şi la 30.06.2009.

FaŃă  de cele de mai sus societatea solicită  „admiterea contestaŃiei  şi  anularea
actelor atacate ca fiind netemeinice şi nelegale”.

Petenta îşi  motivează  contestaŃia formulată  de S.C. “S” SRL se reŃine că  deşi
contestă întreaga sumă de “S3” lei, taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de
plată  prin decizia de impunere nr..../30.06.2010 fără  a face o referire la următoarele
diferenŃe suplimentare:

-  suma de *** lei -taxă pe valoarea adăugată admisă la deducere conform facturii
fiscale (copie) nr.1069/28.02.2007 privind achiziŃionarea autoturismului FORD FOCUS
TREND;

- **** lei- taxă pe valoarea adăugată de plată rezultată din ajustarea TVA dedusă
pentru un apartament şi  îmbunătăŃirile  aduse la  apartamentelor  vândute în perioada
verificată;

-  ***  lei-  taxă  pe  valoarea  adăugată  colectată  aferentă  facturii  nr.  ***  din
21.07.2008,  iniŃial  înregistrată  corect  ,  ştornată  în  luna  septembrie  2008  fără  nicio
justificare;

- suma de *** lei diferenŃă stabilită la control între taxa pe valoarea adăugată de
plată înregistrată în evidenŃele contabile şi deconturile de tva depuse la organul fiscal
competent.

În conformitate cu prevederile art. 213 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare contestaŃia va fi analizată
în limitele sesizării:
„Art. 213(1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt şi
de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaŃiei se
face în raport  de susŃinerile  părŃilor,  de dispoziŃiile  legale invocate de acestea şi  de
documentele existente la dosarul cauzei.  SoluŃionarea contestaŃiei  se face în limitele
sesizării.” şi pe cale de consecinŃă se va analiza pe fond contestaŃia numai  cu privire la
sesizările efectuate de petenta .

.
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     II. Obiectivul  inspecŃiei  fiscale  desfăşurată  la  S.C.  “S”  S.R.L.,  în  perioada
24.05.2010-17.06.2010 a fost reverificarea obligaŃiilor fiscale privind impozitul pe profit şi
taxa  pe  valoarea  adăugată,  dispusă  prin  Decizia  nr.  **/**/17.02.2010  privind
soluŃionarea contestaŃiei formulată împotriva deciziei de impunere nr. ***/21.10.2009.

Prin  decizia  DGFP  V  nr  ***/17.02.2010  a  fost  desfiinŃată  parŃial  decizia  de
impunere  nr.  ***/21.10.2009  pentru  obligaŃiile  fiscale  stabilite  pentru  perioada
01.07.2007 - 30.06.2009 în sumă totală de *** lei privind: 

–  impozit pe profit- în sumă de *** lei; 
– majorări de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de *** lei; 
– taxă pe valoarea adăugată – în sumă de **** lei; 
– majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată- în sumă de *** lei.
 Ca  urmare  a  reverificării,  prin  decizia  de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale

suplimentare  de plată  stabilite  de inspecŃia  fiscală  nr.  .../30.06.2010,  emisă  în  baza
raportului de inspecŃie fiscală nr. .../17.06.2010, organele de inspecŃie fiscală  au stabilit
în sarcina S.C. “S” S.R.L. obligaŃii fiscale în sumă de  “S” lei, reprezentand: 

- “S1” lei – impozit pe profit; 
- “S2” lei – majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- “S3” lei – taxă pe valoarea adăugată; 
- “S4” lei – majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată; 

     II.1. Referitor la impozitul pe profit prin actele administrativ fiscale atacate organul
de inspecŃie fiscală a reŃinut următoarele:
    Perioada verificat ă: 01.01.2007-30.06.2009: .

La control s-au stabilit,  următoarele diferenŃe: 
           - pentru anul 2007:

a) cheltuieli nedeductibile în sumă de XXXXX lei;
b) profit impozabil în sumă de  - xxxxx lei;
c) impozit pe profit -diferenŃă suplimentară de plată  în sumă de XX lei.

 - pentru anul 2008:
a) cheltuieli nedeductibile – XXXXXX  lei;
b) impozit pe profit - diferenŃă suplimentară de plată în sumă de YYYlei 
           - pentru anul 2009 perioada 01.01-30.06:
a) cheltuieli nedeductibile în sumă de yyy lei.
b) pierdere fiscală în sumă de 19.811 lei. 
Cheltuielile nedeductibile stabilite la control au următoarea componenŃă:       

Elemente de cheltuieli cont 2007 2008 30.06.2009 Total
Cheltuieli combustibil 6022 - - -
Cheltuieli alte materiale consumabile 6028 - - - -
Cheltuieli energia şi apa 605 - - 0 -
Cheltuieli cu reparaŃiile 611 - 0 0 -
Cheltuieli asigurări 613 - - - -
Cheltuieli protocol, reclamă şi publicitate 623 - - - -
Cheltuieli serviciile executate de terŃi 628 - - - -
Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 635 - - - -
Pierderi din creanŃe şi debitori diverşi 654 - 0 -
Cheltuieli cu despăg., amenzi, penalităŃi 6581 - 0 0 -
Cheltuieli privind activele cedate 6583 - 0 0 -
Cheltuieli cu dobânzile 666 - - - -
Cheltuieli cu  amortizările 6811 - - - -
Impozit minim 691 0 - -
Total cheltuieli nedeductibile fiscal vvvvv XXXXXX ZZZ XXXX

  DiferenŃa  de XXXX lei cheltuieli  nedeductibile  stabilite de inspecŃia fiscală,
pentru  perioada  01.01.-2007-30.06.2009.  are  la  baza  următoarele  constatări
consemnate în actele administrative fiscale contestate:

- suma  de  3.109  lei  (1.362  lei-  în  anul  2007  şi  1.747  lei  -în  anul  2009)
înregistrată  de în contul 6022 reprezintă  cheltuieli cu combustibili şi  piese de schimb
pentru autoturismul   Daewo Nubira cu nr.  de înmatriculare  VS-...   care  nu aparŃine
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societăŃii şi care nu pot fi justificate cu documente legal întocmite ca fiind efectuate în
scopul obŃinerii de venituri, conform art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi alin. (4)  din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

- societatea nu mai are încheiate contracte de închiriere pentru autoturismele din
dotare iar în noiembrie şi decembrie vinde autoturismele.

- suma de chm lei  - cheltuieli cu materiale înregistrate de societate în contul
6028 (în anul 2007 suma de *** lei, în anul 2008 suma de ** lei şi în anul 2009 suma de
*** lei), din care:

-  sss lei trebuiau înregistrate ca şi investiŃii în curs *** lei în anul 2007+**
lei în anul 2008+ *** lei în anul 2009 reprezentând materiale de construcŃii (BCA, Ńeavă,
tablă cutată, ciment gri, plasă sudată, fier beton, PC 12, var hidratat, cuie şuruburi, var
praf,  coame,  polistiren  extrudat,  lambriu,  gresie,  faianŃă,  rigips,  bandă  rigips  etc.)
utilizate la renovarea apartamentelor cumpărate.

-  sss1  lei(  6.806 lei,  în  2007+ ***  lei,  în  2008+***  lei  în  2009) diverse
produse care nu au legătură cu activitatea firmei: adapător, hrănitor, piese de schimb
pentru autoturismul Dacia  Super Nova şi  alte  autoturisme care nu aparŃin  societăŃii,
piese de schimb, revizii şi reparaŃii pentru autoturismul VW Tuareg care nu a fost utilizat
în  perioada  verificată  pentru  realizarea  de  venituri  impozabile,  produse  alimentare,
băuturi  alcoolice,  tutun,  materiale  de  uz  personal,  medicamente,  produse  electro
casnice şi mobilier şi alte materiale care nu au putut fi justificate de societate ca fiind
efectuate în scopul obŃinerii de venituri conform art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi alin.
(3)  lit.  n) din  Legea nr.  571/2003 privind  Codul  fiscal  cu  modificările  şi  completările
ulterioare :

-  începând  cu  luna  ianuarie  2007  societatea  a  închiriat  apartamentele  din
patrimoniu conform contractelor:

- nr. .../25.01.2007-”I.... - “S” SPRL;

- nr ...../31.01.2007  - .... -  S.C. L  S.R.L.;
- nr. ..../31.01.2007 - “H”, .... - S.C. S. S.R.L.;
- nr. ..../04.01.2007 - B, str. - “S”  SPRL;
- nr. ..../01.01.2007 -”G”, str., parter- “S” SPRL

- în anii anteriori, societatea a mai efectuat cheltuieli cu materiale de construcŃii,
prestări servicii privind lucrări de construcŃii montaj, reparaŃii efectuate de terŃi achiziŃii
de mobilier şi birotică, cheltuieli care se repetă si în anii 2007-2009;

-  societatea nu justifică  necesitatea efectuării  acestor cheltuieli  cu  documente
legal  întocmite  care  să  furnizeze  informaŃii  privitoare  la  data  şi  locul  de  consum,
persoanele  care au luat  parte la efectuarea operaŃiunii,  cantităŃile  consumate etc.  în
speŃă, note de recepŃie şi bonuri de consum. 

- suma de sss lei  - cheltuieli cu energia şi apa înregistrate de societate în contul
605, (**** lei în 2007+ *** în 2008) neadmise la deducere în conformitate cu prevederile
art.  21 alin.  (4) lit.  e) din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal,  cu modificările  şi
completările  ulterioare  deoarece  societatea  nu  face  dovada  că  au  fost  efectuate  în
scopul  obŃinerii  de venituri  impozabile,  fiind  înregistrate  pe baza  facturilor  emise pe
numele unor persoane fizice („cog”, „A. D). 

-  suma de ss lei  - cheltuieli  cu întreŃinerea şi  reparaŃiile  – cont  611-   pentru
autoturisme ce nu aparŃin societăŃii (Dacia Super Nova nr. ..., Ford Fiesta- vândut întro
perioadă anterioară  celei verificate), au fost considerate la control ca nefiind aferente
veniturilor impozabile, reparaŃiile fiind efectuate pentru conformitate cu prevederile art.
19 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr  571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare.

- suma  de sss lei -  cheltuieli cu asigurările înregistrate de societate în contul 613
(*** lei în anul 2007 + *** lei în anul 2008 +**** lei în anul 2009) pentru autoturisme care
nu sunt folosite pentru nevoile firmei au fost considerate ca nefiind aferente veniturilor
impozabile realizate în perioada verificată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1)
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lit.  n)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare.  Societatea  înregistrează  cheltuieli  cu  asigurările  pentru  4  din  cele  cinci
autoturisme  pentru  care  are  încheiate  contracte  de  închiriere  (contract  nr.  ...  din
31.01.2007-  Dacia  Logan  nr.  înmatriculare  “....”,  nr.  ..9/15.01.2007  –  VW  Golf  ,
nr. ..../15.01.2007- Ford Focus nr. înmatriculare “....”,  nr. .../25.01.2007 - VW Pasat şi în
luna  octombrie  2007,  pentru  autoturismul  VW  Tuareg  pe  care  îl  achiziŃionează  în
octombrie 2007 şi pentru Skoda Octavia achiziŃionat în septembrie 2008.

- suma de sss lei -  cheltuieli de protocol peste limitele legale din cont 623, (în
anul 2007 suma de *** lei, în anul 2008 suma de 206 lei şi în anul 2009 suma de ** lei
au fost considerate nedeductibile în conformitate cu prevederile art. 21 alin.(3) lit. a) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

- suma de sss lei-  cheltuieli cu serviciile executate de terŃi în contul 628 (** lei în
anul 2007, ** lei în anul 2008 **** lei în anul 2009) înregistrate de societate cum sunt
cheltuieli de cazare pe numele unor persoane fizice care nu sunt salariaŃi ai acesteia
(...), taxe de participare diverse seminarii, prezentare Web “S” lichidări, taxă şcolarizare
–A.R. revizii şi reparaŃii la autoturismul VW Tuareg care nu este utilizat pentru nevoile
firmei  şi  VW  Golf-  închiriat  pe  care  organul  de  inspecŃie  fiscală  le-a  considerat
nedeductibile fiscal în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Legea nr  571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

- suma de sss lei  -cheltuieli cu impozitele şi taxele din cont 635 (în anul 2007 în
sumă de **** lei, în anul 2008, în sumă de *** lei şi în anul 2009, în sumă de *** lei au
fost considerate nedeductibile fiscal în conformitate art. 21 alin. (1), alin. (3) lit. n) şi alin.
(4) lit.  e) din Legea nr  571/2003 privind Codul fiscal,  cu modificările şi  completările
ulterioare fiind înregistrate în baza facturilor fiscale emise pe numele unor persoane
fizice: A. D., A. B., A. R. , Z. I. C. O.Gh.; cheltuieli cu cotizaŃii şi taxe de şcolarizare;
impozite şi taxe locale înregistrate de două ori; taxă administrare şi taxă servicii logistică
aferente autoturismului Skoda Octavia  şi alte taxe aferente autoturismelor VW Tuareg
şi Skoda Octavia, autoturisme ce nu sunt destinate pentru nevoile firmei.

- suma de sss lei -  cheltuielile cu amenzi, penalităŃi – cont 6581- în anul 2007
(***  amenzi+***  lei  dobânzi  de  întârziere)  nedeductibile  fiscal  în  conformitate  cu
prevederile  art.  21  alin.  (4)lit.  b)  din  Legea  nr   571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare.
 - suma de sss lei cheltuieli cu vânzarea sub preŃ a autoturismelor VW Pasat şi
VW Golf- în anul 2007 - cont 6583- în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) art. 24
alin (15) din Legea nr   571/2003 privind Codul fiscal,  cu modificările  şi  completările
ulterioare  şi  pct.  22  şi  pct.  71.5  din  H.G.  nr.  44/2004  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a Legii  nr  571/2003 privind Codul fiscal,  cu modificările şi
completările ulterioare. 

-  suma  de sss lei  -  pierderi  din creanŃe (în  speŃă  clienŃi  sau debitori  incerŃi)
înregistrate  -cont  654-  în  anul  fiscal  2008,  considerate  nedeductibile  fiscal  în
conformitate cu  prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr  571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare. 

-  sum ă de ssss lei -  cheltuieli cu dobânzile – cont 666- (în anul 2007 în sumă
de *** lei, în anul 2008 în sumă de *** lei şi în anul 2009 în sumă de *** lei) considerate
nedeductibile fiscal în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) şi alin. (3) lit. n) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare fiind
aferente achiziŃionării în leasing a autoturismelor VW Tuareg şi Skoda Octavia pentru
care societatea nu face dovada necesităŃii achiziŃionării  pentru nevoile firmei.

- suma de sss lei - cheltuielile cu amortizările -cont 6811 (în anul 2007 suma de
**** lei, în anul 2007 suma de **** lei şi în anul 2009 suma de *** lei) aferentă mijloacelor
fixe  neutilizate  în  scopul  obŃinerii  de  venituri  impozabile  în  speŃă,  autoturismul  VW
TUAREG au fost considerate nedeductibile fiscal în conformitate cu prevederile art.21
alin. (1) şi alin. (3) lit. n) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
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- suma de sss lei  - cheltuieli cu impozitul minim aferent anului 2009 înregistrate
în contul 691 au fost considerate nedeductibile fiscal în conformitate cu prevederile  art.
21 alin. (1) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.

Pentru neplata la scadenŃă a obligaŃiei fiscale în sumă de “S1” lei, organul de
inspecŃie fiscală a calculat majorări în sumă de “S2” lei, în conformitate cu prevederile
art. 119 alin. (1) şi 120 alin. (7) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată.

 II.2. Referitor la taxa pe valoarea ad ăugat ă:
 Perioada verificată :01.01.2007-30.06.2009;

      Baza legală: Titlul VI din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările  ulterioare,  în  vigoare  în  perioada  verificată,  H.G.  nr.  44/2004  pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare, OMFP nr. 1845/2003 privind Normele de aplicare
a unor prevederi din Titlul VI „taxa pe valoarea adăugată”.

Prin decizia de impunere nr. .../30.06.2010, faŃă de taxa pe valoarea adăugată
declarată la organul fiscal competent, inspecŃia fiscală  a stabilit  următoarele diferenŃe
suplimentare de plată:

- pentru anul 2007 -  suma de     ........ lei
- pentru anul 2008 -  suma de     ........ lei;
- pentru 2009( 30.06)-  suma de   .... lei.
        Total diferen Ńă de plat ă =  “S3” lei.

DiferenŃă suplimentară de plată în sumă de “S3” lei stabilită la control provine din:

a) diferen Ńă stabilit ă faŃă de eviden Ńa contabil ă în sum ă de TVA11 lei:

-  suma de ss  lei  (s  lei  în  anul  2007+s lei  în  anul  2008)= TVA neadmisă  la
deducere  în  anul  2007  aferentă  bonurilor  fiscale  pe  care  era  înscris  numărul  de
înmatriculare a ....., în sumă de s lei precum şi consumurilor de combustibili şi piese de
schimb din  anul  2009 în  sumă  de s  lei  pentru  autoturismul  Daewo Nubira  care  nu
aparŃin contribuabilului verificat.

-  suma de ss lei  (s lei  în anul  2007+s lei  în anul 2008) = TVA neadmisă  la
deducere aferentă facturilor de energie electrică emisă pe numele unor persoane fizice
în sumă de .sss lei.

- suma de ss lei  = TVA aferentă cheltuielilor cu reparaŃiile unor autoturisme care
nu aparŃin firmei în sumă de s lei , în anul 2007;

-  suma  de  ss  lei  (  s  lei  în  anul  2007+s  lei  în  anul  2008)  =  TVA aferentă
cheltuielilor cu cazarea, şcolarizarea , participare la seminarii, reparaŃii auto în sumă de
6901 lei pe baza unor documente emise pe numele unor persoane fizice care nu au
calitatea de salariaŃi sau administrator al societăŃii (M. L., V. E., A. D.,  A. R., etc.);

- suma de ss lei  (s lei în anul 2007+s lei în anul 2008+s în anul 2009) = TVA
exclusă de la deducere aferentă achiziŃionării în leasing financiar,înmatriculării, reviziilor
şi reparaŃiilor pentru autoturismele VW Tuareg şi Skoda Octavia în sumă totală de ssss
lei considerate de inspecŃia fiscală cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit
nefiind aferente veniturilor realizate în perioada verificată;

- suma de ss lei  (s lei în anul 2007+s lei în anul 2008 = TVA aferentă cheltuielilor
cu produse alimentare,  în sumă  de sss lei,  înregistrate de societate în  contul  6028,
considerate  nedeductibile  fiscal  nefiind  achiziŃionate  în  vederea  realizării  de  venituri
impozabile. 
       -  suma de ss lei  admisă  la  deducere aferentă  autoturismului  FORD FOCUS
achiziŃionat şi achitat în anul 2006 conform facturii nr .....(copie+adresa ../07.06.2010)
emisă de SC Neco Motors S.R.L. “B”.

-  suma  de  “TVA”  lei  =  TVA  colectată  asupra  sumei  de  ssslei,  valoare
nerecuperată din vânzarea VW Pasat şi VW Golf în anul 2007; 
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- suma de ss lei (s lei în anul 2007+s lei în anul 2008+s lei în anul 2009) = TVA
colectată aferentă cheltuielilor de protocol  în sumă de sssss lei nedeductibile fiscal la
calculul impozitului pe profit;

-  suma  de  ss  lei  (s  lei+s  lei+s  lei)  =  TVA  ajustată  aferentă  imobilelor  şi
modernizărilor executate în anii 2007-2008 (din “I”, str. ... şi din “H”  str. ... ... care au fost
închiriate – operaŃiune scutită de tva- şi  pentru care contribuabilul şi-a exercitat dreptul
de deducere.  

- suma de ss = TVA colectată aferentă facturii nr. 5390957/21.12.2007 pe care
societatea a stornat-o în luna septembrie 2008 fără nici o justificare.

b) erori deconturi de TVA depuse la organul fiscal:
- suma de ss lei (TVA de plată în sumă de s nedeclarată în anul 2008- s lei tva

de plată declarată în plus în anul 2009) = TVA de plată nedeclarată) prin deconturile de
TVA depuse la organul fiscal competent (diferenŃă între evidenŃa contabilă şi deconturi):

Pentru neplata la scadenŃă a obligaŃiei fiscale în sumă de “S3” lei, organul de
inspecŃie fiscală a calculat majorări în sumă de ssss lei în conformitate cu prevederile
art. 119 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.   

III. Luând  în  considerare  constatările  organelor  de  inspecŃie  fiscală,  motivele
prezentate  de  societate,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  precum  şi  actele
normative în vigoare în perioada verificată, invocate de contestatoare şi  organele de
inspecŃie fiscală, se  reŃine:

1. În ceea ce priveşte impozitul pe profit în sumă de “S1” lei stabilit suplimentar
de  plată  prin  decizia  de  impunere  nr.  .../30.06.2010  emisă  în  baza  raportului  de
inspecŃie fiscală nr. .../17.06.2010 se reŃin următoarele:

cauza  supus ă  solu Ńionării  DGFP  V  prin  Compartimentul  solu Ńionare
contesta Ńii este s ă se pronun Ńe dacă obliga Ńia suplimentar ă de plat ă în sum ă de
“S1” lei a fost corect şi legal stabilit ă  în sarcina S.C. “S” S.R.L. prin decizia de
impunere  privind  obliga Ńiile  suplimentare  de  plat ă  stabilite  de  inspec Ńia
nr. .../30.06.2010.

- Perioada verificată: 01.01.2007-30.09.2009;
-  Activitatea  principală  pentru  care  societatea  este  autorizată  o  constituie

“Activitatea de consultare pentru afaceri şi management - CAEN 7414 - iar activităŃile
secundare  privesc:  alte  mijloace  de  cazare,  cumpărarea  şi  vânzarea  de  bunuri
imobiliare proprii, închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,
agenŃii imobiliare, alte activităŃi de servicii prestate în principal întreprinderilor;

  - În perioada  reverificată societatea nu are personal salariat.
 În fapt , la control s-a stabilit, impozit pe profit suplimentar de plată în sumă de

“S1” lei şi s-a diminuat pierderea fiscală aferentă semestrului I 2009 cu suma de ZZZ lei
astfel: 

 - pentru anul 2007:
a) s-a anulat pierderea fiscală înregistrată de societate în sumă de 118.236 lei ca

urmarea tratării ca nedeductibile fiscal a cheltuielilor  în sumă de XXXXX lei;
b) s-a stabilit profitul impozabil în sumă de  ssss lei şi impozit pe profit  de plată în

sumă de XX lei;
 - pentru anul 2008:
a)  s-a  anulat  pierderea  fiscală  în  sumă  de  sssxx  lei  ca  urmarea  tratării  ca

nedeductibile fiscal a cheltuielilor în sumă de XXXXXX  lei;
        b) s-a calculat profitul impozabil în sumă de sssxx lei şi impozitul pe profit de plată
în sumă de YYYlei;

 - pentru anul 2009 perioada 01.01- 30.06:
a) s-a diminuat pierderea fiscală înregistrată de societate în sumă de ssssxx lei

cu  cheltuielile nedeductibile fiscal, stabilite la control, în sumă de ZZZ lei.
b)  s-a stabilit pierderea fiscală  la 30.06.2009, în sumă de sssxx lei. 
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        Societatea  contestă,  la  impozitul  pe  profit  suma totală  de  “S1”  lei  stabilită
suplimentar de plată prin decizia de impunere nr. 151/30.06.2010 pentru anii 2007 şi
2008,  deşi  prin  contestaŃia  formulată  arată  că  după  o  reanalizare  a  cheltuielilor
nedeductibile rezultatele corecte ar fi fost:

-  pentru anul 2007- cheltuieli nedeductibile fiscal în sumă de xxx lei iar rezultatul
fiscal corect ar fi fost pierdere fiscală în sumă de xxx lei;

- pentru anul 2008 –  cheltuieli nedeductibile fiscal xxx lei, profit impozabil în sumă
de 6.454 lei şi impozitul pe profit datorat în sumă de xxx lei;

Aşadar, S.C. “S” S.R.L. consideră că pentru anii 2007-2008 din totalul cheltuielilor
nedeductibile  stabilite  la  control  în  sumă  de  xxxxx  lei  (XXXXX  lei  în  anul  2007  şi
XXXXXX  lei în anul 2008) suma de xxx lei (**** lei în anul 2007+ *** lei în anul 2008)
într-adevăr nedeductibile iar cheltuielile în sumă de xxxx lei (*** lei pentru 2007+ *** lei
pentru anul 2008) sunt eronat considerate nedeductibile fiscal.

Pe pe elemente de cheltuieli, S.C. “S” S.R.L. susŃine că sunt deductibile, şi aduce
argumente pentru următoarele:
Elemente de cheltuieli Cont 2007 2008 TOTAL
 Cheltuieli combustibil 6022 - 0 -
 Cheltuieli alte materiale consumabile 6028 - - -
 Cheltuieli energia şi apa 605 - - -
 Cheltuieli asigurări 613 - - -
 Cheltuieli cu alte impozite şi taxe 635 - - -
 Cheltuieli cu dobânzile 666 - - -
Cheltuieli cu  amortizările 6811 - - -
       Total cheltuieli nedeductibile - - -

    a) Referitor la cheltuielile în sumă de cxxx lei din care în sumă de 1xx lei cheltuieli
cu combustibili şi în sumă de 1.xx lei cheltuieli cu energia şi apa  Direc Ńia general ă a
finan Ńelor publice a jude Ńului V prin Compartimentul solu Ńionare contesta Ńii este
investit ă să se pronun Ńe dacă sunt deductibile fiscal în condi Ńiile în care au fost
înregistrate în eviden Ńa contabil ă a societ ăŃii în baza unor documente.
 În fapt, din Raportul de inspecŃie fiscală nr. ... din 17.06.2010 care a stat la baza
emiterii deciziei de impunere nr. .../30.06.2010 se reŃine că în baza prevederilor art. 19
alin.  (1)  şi  art.  21.alin.  (1) şi  alin.  (4) lit.  e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,
organul de inspecŃie fiscală a considerat că cheltuielile cu combustibili în sumă de cxx lei
înregistrate în evidenŃa contabilă a S.C. “S” S.R.L., în baza bonurilor fiscale pe care este
înscris  autoturismul cu nr. de înmatriculare ... care nu aparŃine acesteia şi cheltuielile în
sumă de .. lei înregistrate în baza facturilor emise pe numele persoanelor fizice C. O.
Gh.  şi A. D. sunt nedeductibile fiscal.

În drept,  se fac aplicabile prevederile art. 19 alin. (1) art. 21 alin. (1) şi alin.(4) lit.
e)  şi  Normele  metodologice  pentru  aplicarea  Legii  571/2003  privind  Codul  fiscal
aprobate prin H.G. nr.44/2004, valabile pentru anii 2007 – 2008.

Cod fiscal:
„  ART. 19
    Reguli generale
    (1) Profitul  impozabil se calculeaz ă  ca diferen Ńă  între veniturile realizate din
orice  surs ă  şi  cheltuielile  efectuate  în scopul  realiz ării  de  venituri,  dintr-un an
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaug ă cheltuielile
nedeductibile. [...]”.
 Norme metodologice:
    12. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt
cele  înregistrate  în  contabilitate  potrivit  reglementărilor  contabile  date  în  baza  Legii
contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
orice  alte  elemente  similare  veniturilor  şi  cheltuielilor,  din  care  se  scad  veniturile
neimpozabile şi  se adaugă  cheltuielile nedeductibile conform prevederilor  art.  21 din
Codul fiscal.
Cod fiscal:
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  „ART. 21
    Cheltuieli
    (1)  Pentru  determinarea  profitului  impozabil  su nt  considerate  cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz ării de venituri impozabile,
inclusiv cele reglementate prin acte normative în v igoare.
  (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
  e) cheltuielile f ăcute în favoarea ac Ńionarilor sau asocia Ńilor,  altele decât cele
generate de pl ăŃi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate c ontribuabilului, la
pre Ńul de pia Ńă pentru aceste bunuri sau servicii”;
   Norme metodologice:
    43. Sunt considerate cheltuieli făcute în favoarea participanŃilor următoarele:
    a)  cheltuielile  cu  amortizarea,  întreŃinerea  şi  repararea  mijloacelor  de  transport
utilizate de către participanŃi, în favoarea acestora;
    b)  bunurile,  mărfurile  şi  serviciile  acordate  participanŃilor,  precum  şi  lucrările
executate în favoarea acestora;
    c) cheltuielile cu chiria şi întreŃinerea spaŃiilor puse la dispoziŃie acestora;
    d) alte cheltuieli în favoarea acestora.

În conformitate cu prevederile legale citate mai sus se reŃine că profitul impozabil
dintro perioadă fiscală se determină ca diferenŃă între veniturile realizate din orice sursă
şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri în perioada respectivă.

Totodată se reŃine că pentru a fi deductibile cheltuielile efectuate într-o perioadă
fiscală  trebuie să  fie efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi  să aibă la
bază  un  document  justificativ,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  contabilităŃii  nr.
82/199, republicată care la art. 6 precizează:

„  ART. 6
    (1) Orice operaŃiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul
efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind
astfel calitatea de document justificativ.
    (2)  Documentele  justificative  care  stau  la  baza  înregistrărilor  în  contabilitate
angajează  răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a
celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz”.

Se mai reŃine că autoturismul pentru care s-au efectuat cheltuieli cu combustibili
nu aparŃine contestatoarei iar cheltuielile cu apa şi energia electrică au fost înregistrate
în baza unor facturi care nu au fost emise pe numele său.

În soluŃionarea favorabilă a cauzei nu poate fi reŃinută susŃinerea contestatoarei
conform căreia autoturismul cu nr. VS-01-VFE a fost utilizat în interesul firmei de
personalul care se ocupa de agenŃia imobiliară din “I” deoarece din analiza balanŃelor de
verificare depuse la dosarul cauzei de către aceasta, în perioada analizată societatea
nu a avut nici un salariat.

În ceea ce priveşte susŃinerea contestatoarei că domnul Cocu Octav Gheorghe
este  fostul  proprietar  al  apartamentului  din  “I”  str.  ,****şi  facturile  au  fost  emise  pe
numele acestuia până la schimbarea contractelor cu furnizorii de utilităŃi pe numele S.C.
“S” S.R.L. nici aceasta nu poate fi luată  în consideraŃie deoarece în conformitate cu
prevederile  art. (1) din O.M.F.P. nr. 2226 din 27 decembrie 2006 privind utilizarea unor
formulare  financiar-contabile  de  către  persoanele  prevăzute  la  art.  1  din  Legea
contabilităŃii  nr.  82/1991,  republicată „(1)  Începând  cu  data  de  1  ianuarie  2007,
con Ńinutul minimal obligatoriu pentru formularul de fac tură  este cel prev ăzut la
art.  155 alin.  (5)  din  Legea nr.  571/2003 privind C odul  fiscal,  cu modific ările  şi
complet ările  ulterioare,  denumit ă  în  continuare  Codul  fiscal”,  articol  care
precizeaz ă:
 „(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm ătoarele informa Ńii:
   [...]
   e) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prev ăzut la art. 153, ale
cump ărătorului de bunuri sau servicii, dup ă caz;
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.[...]”
   Aşadar pentru a putea fi înregistrate în contabilitatea S.C. “S” S.R.L.  şi  a fi
deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile cu energia şi apa în sumă de cxx
lei trebuiau să aibă la bază o factură emisă pe numele său, legea neprevăzând nici o
derogare din acest punct de vedere iar schimbarea la timp sau nu a contractelor cu
furnizorii de utilităŃi nu poate fi pusă în discuŃie.

În concluzie, corect şi legal organele de inspecŃie fiscală au considerat cheltuielile
cu  combustibili  energie  şi  apă  nedeductibile  fiscal  deoarece  au  fost  înregistrate  în
evidenŃa contabilă în baza  facturi emise pe numele unor persoane fizice şi pe cale de
consecinŃă contestaŃia va fi respinsă pentru acest capăt de cerere ca neîntemeiată.
 b) Referitor la cheltuielile cu materiale consumabile în sumă de xxxx lei DGFP V
prin  Compartimentul  Solu Ńionare  Contesta Ńii  este  investit ă  să  se  pronun Ńe  cu
privire  la deductibilitatea acestor cheltuieli  în c ondi Ńiile în care o parte au fost
utilizate  pentru  repararea  şi  modernizarea  unor  imobile  iar  altele  nu  au  fost
efectuate în scopul ob Ńinerii de venituri impozabile.

În  fapt,  organul  de  inspecŃie  fiscală  a  constatat  că  în  perioada  01.01.2007-
31.12.2007 societatea a înregistrat în contul 6028 ”Cheltuieli cu materiale consumabile”
în sumă de xxxx lei şi în perioada 01.01.2008-31.12.2008 în sumă de xxx lei în care:

Prin raportul  de inspecŃie fiscală  nr..../17.06.2010, organul de inspecŃie  fiscală
precizează că cheltuielile în sumă de xxxx lei înregistrate în contul 6028 în anul 2007 se
compune din:

- xx lei - cheltuieli cu investiŃii -  (reparaŃii şi modernizări imobile);
-  xx lei - diverse produse  care nu au legătură cu activitatea economică a firmei;
-  xx lei - piese de schimb pentru autoturismul VW TUAREG;

 iar suma de xx lei, înregistrată în anul 2008:
- xx lei - cheltuieli cu investiŃii - (reparaŃii şi modernizări imobile);
-  xx lei - diverse produse  care nu au legătură cu activitatea economică a firmei;
-  xx lei – revizii, reparaŃii VW Tuareg ce nu este utilizat în vederea realizării de

venituri impozabile;
-   xx  lei-  piese  de  schimb pentru  autoturismul  Dacia  Logan cu  nr.  ....  ce  nu

aparŃine societăŃii;
-  xx  lei  -  alarmă  pentru  autoturismul  Skoda  Octavia  care  nu  este  utilizat  în

vederea realizării de venituri.
- Organul de inspecŃie fiscală mai consemnează:
- cheltuielile în sumă de  xx lei trebuiau înregistrate ca şi investiŃii în curs (xx lei în

anul  2007+xxx  lei  în  anul  2008),  reprezentând  materiale  de  construcŃii  utilizate  la
renovarea apartamentelor cumpărate.

-  cheltuielile în sumă  de xx lei (xxx lei, în 2007+ xxx lei, în 2008) cu diverse
produse  care  nu  au  legătură  cu  activitatea  firmei  sunt  nedeductibile  fiscal  conform
prevederilor art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi alin. (3) lit. n) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

b.1) Cu privire la cheltuielile cu materialele de construcŃii în sumă de xxxx lei.
În fapt,  în perioada 2007 – 2008, societatea a înregistrat consumuri de materiale

de construcŃii pentru care organele de inspecŃie fiscală au constatat că au fost utilizate
pentru efectuarea de diverse lucrări de renovare şi modernizare la unele apartamente
din patrimoniu fapt ce reiese din declaraŃiile date de administrator şi nu din bonuri de
consum întocmite pe locuri de consum.

Valoarea  totală  a  cheltuielilor  se  ridică  la  suma de xxx  lei,  defalcată  pe  ani,
astfel:
- xx lei – cheltuieli efectuate în anul 2007;
- xx lei  – cheltuieli  efectuate  în anul 2008 şi reprezintă  materiale consumate pentru
investiŃiile efectuate la apartamentele din patrimoniu S.C. “S” S.R.L.(BCA, Ńeavă, tablă
cutată, ciment gri, plasă sudată, fier beton, PC 12, var hidratat, cuie şuruburi, var praf,
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coame, polistiren extrudat,  lambriu,  gresie,  faianŃă,  rigips,  bandă  rigips  etc.)  a  căror
valoare se recuperează pe calea amortizării.

Prin  contestaŃia  formulată  societatea  susŃine  că  în  mare  parte  cheltuielile
înregistrate  în  contul  6028  ”Cheltuieli  cu  alte  materiale  consumabile”  în  anul  2007
reprezintă  materiale  de  construcŃii  folosite  la  renovarea  imobilului  din  “I”  str.  ,****iar
pentru anul 2008 susŃine că suma de 33.966 lei reprezintă tot cheltuieli efectuate pentru
imobilele din dotare fără a specifica care imobile au fost renovate.

Contestatoarea  susŃine  că  în  mod  eronat  organele  de  inspecŃie  fiscală  au
constatat că  aceste cheltuieli sunt nedeductibile fiscal deoarece bunurile în cauză  au
fost utilizate pentru realizarea de venituri impozabile, fără a demonstra cu documente
justificative susŃinerile sale.

În drept , sunt incidente prevederile art. 19 alin. (1)  şi art. 21 alin. (1) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal, şi Normele metodologice pentru aplicarea Legii 571/2003
privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004, valabile pentru anii 2007 – 2008.

„ ART. 19

    Reguli generale
    (1) Profitul  impozabil se calculeaz ă  ca diferen Ńă  între veniturile realizate din
orice  surs ă  şi  cheltuielile  efectuate  în scopul  realiz ării  de  venituri,  dintr-un an
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaug ă cheltuielile
nedeductibile. [...]”.
 Norme metodologice:
    12. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt
cele  înregistrate  în  contabilitate  potrivit  reglementărilor  contabile  date  în  baza  Legii
contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
orice  alte  elemente  similare  veniturilor  şi  cheltuielilor,  din  care  se  scad  veniturile
neimpozabile şi  se adaugă  cheltuielile nedeductibile conform prevederilor  art.  21 din
Codul fiscal.
  „ART. 21
    Cheltuieli
    (1)  Pentru  determinarea  profitului  impozabil  su nt  considerate  cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz ării de venituri impozabile,
inclusiv cele reglementate prin acte normative în v igoare.

Totodată,  la  data  înregistrării  cheltuielilor  în  sumă  de  xxx  lei  în  contul  6028
„Cheltuieli  cu  alte  materiale  consumabile  precum  şi  la  calculul  rezultatului  fiscal  a
fiecărei perioade fiscale, contribuabilul trebuia să Ńină seama şi de art. 24 alin.1 şi alin.3
lit.  d)  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, potrivit cărora:
“(1) Cheltuielile aferente achizi Ńionării, producerii, construirii, asambl ării, instal ării
sau îmbun ătăŃirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz ă din punct de vedere
fiscal prin deducerea amortiz ării potrivit prevederilor prezentului articol.[…]
(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe am ortizabile:
d)  investi Ńiile  efectuate  la  mijloacele  fixe  existente,  sub  fo rma  cheltuielilor
ulterioare  realizate  în  scopul  îmbun ătăŃirii  parametrilor  tehnici  ini Ńiali  şi  care
conduc  la  ob Ńinerea  de  beneficii  economice  viitoare,  prin  majora rea  valorii
mijlocului  fix”  precum  şi  pct.2  şi  3  din  Anexa  III  din  H.G.  nr.  2139/2004 pentru
aprobarea  Catalogului  privind  clasificarea  şi  duratele  normale  de  funcŃionare  a
mijloacelor fixe
„ 2. InvestiŃiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie să
aibă  ca  efect  îmbunătăŃirea parametrilor  tehnici  iniŃiali  ai  acestora  şi  să  conducă  la
obŃinerea de beneficii economice viitoare.
    ObŃinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect
prin reducerea cheltuielilor de întreŃinere şi funcŃionare.
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    În cazul clădirilor, investiŃiile efectuate trebuie să asigure protecŃia valorilor umane şi
materiale  şi  îmbunătăŃirea  gradului  de  confort  şi  ambient  sau  reabilitarea  şi
modernizarea termică a acestora.
    Amortizarea acestor investiŃii se face fie pe durată normală de utilizare rămasă, fie
prin  majorarea duratei  normale  de utilizare  cu până  la  10% sau în cazul  instituŃiilor
publice până la 20% .”

Potrivit  prevederilor  legale  invocate  mai  sus,  se  reŃine  că  sunt  asimilate
mijloacelor  fixe  supuse  amortizării  investiŃiile  ulterioare  efectuate  la  mijloace  fixe  în
scopul îmbunătăŃirii parametrilor tehnici iniŃiali, a gradului de confort şi ambient în cazul
imobilelor  şi  care  conduc  la  obŃinerea  de  beneficii  economice  viitoare,  ce  se
recuperează pe calea amortizării.

Ca urmare a celor prezentate şi având în vedere si prevederile pct. 94 alin. 2 din
OMFP nr. 752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene, potrivit cărora:
„94.-(2)  Sunt  recunoscute  ca  o  componentă  a  activului  investiŃiile  efectuate  la
imobilizările  corporale,  sub forma cheltuielilor  ulterioare.  Acestea  trebuie  să  aibă  ca
efect îmbunătăŃirea parametrilor tehnici iniŃiali ai acestora şi să conducă la obŃinerea de
beneficii economice viitoare, suplimentare faŃă de cele estimate iniŃial.

ObŃinerea de beneficii  se poate realiza  fie  direct  prin creşterea veniturilor,  fie
indirect  prin  reducerea  cheltuielilor  de  întreŃinere  şi  funcŃionare ”se  reŃine  că
modernizările  efectuate  la  imobile  corporale  sub  forma  cheltuielilor  ulterioare  sunt
recunoscute  ca  o  componentă  a  activului  şi  au  ca  efect  îmbunătăŃirea  parametrilor
tehnici iniŃiali ai acestora, ce conduc la obŃinerea de beneficii viitoare suplimentare.

Se  reŃine  deasemenea  că  societatea  nu  aduce  probe  materiale,  în  speŃă,
documente justificative întocmite la data efectuării cheltuielilor de reparaŃii şi modernizări
la  imobilele  din  patrimoniu  prin  care  să  demonstreze  că  îmbunătăŃirile  aduse
apartamentelor  în  cauză  nu se încadrează  în  categoria  investiŃiilor  ci  mai  mult,  prin
contestaŃia formulată susŃine că a efectuat cheltuielile cu renovarea imobilelor tocmai în
vederea obŃinerii de venituri impozabile în viitor, aşadar putem constata că nu avea nici
un motiv să considere aceste cheltuieli deductibile la data efectuării lor. 

Ca urmare, în mod legal organele de inspecŃie fiscală au constatat că cheltuielile
în  sumă  de  xxx  lei  efectuate  în  anii  2007-2008  reprezintă  modernizări  la  imobile
corporale  ce  au  ca  efect  îmbunătăŃirea  parametrilor  tehnici  iniŃiali  ai  acestora  şi  a
gradului de confort şi ambient care conduc la obŃinerea de beneficii economice viitoare,
şi se recuperează pe calea amortizării, astfel că nu reprezintă cheltuieli de exploatare
deductibile la calculul profitului impozabil la momentul efectuării lor.  

Pe cale de consecinŃă, se va respinge contestaŃia ca neîntemeiată pentru acest
capăt de cerere. 

b.2) În ceea ce priveşte cheltuielile în sumă de xxx lei.
În  fapt,  organul  de  inspecŃie  fiscală  a  constatat  că  societatea  a  considerat

deductibile  la  calculul  profitului  impozabil  aferent  anilor  2007  şi  2008  cheltuieli  cu
diverse bunuri cum sunt adapător, hrănitor, piese de schimb pentru autoturismul Dacia
Super Nova şi alte autoturisme care nu aparŃin societăŃii la data efectuării cheltuielilor,
produse alimentare, băuturi  alcoolice, tutun,  materiale de uz personal,  medicamente,
produse electro casnice, mobilier şi alte materiale şi făcând aplicarea prevederilor art.
19 alin. (1), art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare a mărit baza de impunere pentru impozitul pe profit aferent anului
2007, respectiv 2008 cu suma de xxx lei  arătând că  aceste cheltuieli  nu au putut  fi
justificate de societate ca fiind efectuate în scopul obŃinerii de venituri.

De altfel, nici prin contestaŃia formulată societatea nu aduce nici o dovadă care
să probeze necesitatea utilizări lor în scopul realizării de venituri impozabile, face doar o
simplă afirmaŃie nesusŃinută cu documente şi anume că aceste consumuri sunt de fapt
cheltuieli cu rechizite, consumabile pentru birotică, materiale pentru întreŃinerea şi buna
funcŃionare a activităŃii de agenŃie imobiliară precum şi piese de schimb şi consumabile
folosite la reviziile mijloacelor de transport din patrimoniu.
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Totodată  se  reŃine  că  societatea  a  dat  în  consum  aceste  bunuri  la  data
achiziŃionării pe baza facturilor de aprovizionare, nu a întocmit note de intrare recepŃie şi
nu a întocmit bonuri de consum.

În drept , se fac aplicabile prevederile art. 19 alin. (1) art. 21 alin.(1) şi Normele
metodologice pentru aplicarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.
44/2004, valabile pentru anii 2007 – 2008.

„  ART. 19
    Reguli generale
    (1) Profitul  impozabil se calculeaz ă  ca diferen Ńă  între veniturile realizate din
orice  surs ă  şi  cheltuielile  efectuate  în scopul  realiz ării  de  venituri,  dintr-un an
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaug ă cheltuielile
nedeductibile. [...]”.
 Norme metodologice:
    12. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt
cele  înregistrate  în  contabilitate  potrivit  reglementărilor  contabile  date  în  baza  Legii
contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
orice  alte  elemente  similare  veniturilor  şi  cheltuielilor,  din  care  se  scad  veniturile
neimpozabile şi  se adaugă  cheltuielile nedeductibile conform prevederilor  art.  21 din
Codul fiscal.
  „ART. 21
    Cheltuieli
    (1)  Pentru  determinarea  profitului  impozabil  su nt  considerate  cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz ării de venituri impozabile,
inclusiv cele reglementate prin acte normative în v igoare.

În raport de prevederile legale citate mai sus se reŃine că pentru determinarea
profitului impozabil pentru o perioadă fiscală sunt deductibile numai cheltuielile aferente
veniturilor impozabile din perioada respectivă.

Totodată  se  reŃine  că  în  anii  2007,  2008  S.C.  “S”  S.R.L.  a  considerat  ca  şi
deductibile fiscal cheltuieli în sumă de xxx lei care nu se justifică în raport de obiectul
său de activitate şi  natura veniturilor realizate şi  anume adapător,  hrănitor,  piese de
schimb  pentru  autoturismul  Dacia  Super  Nova  şi  alte  autoturisme  care  nu  aparŃin
societăŃii,  produse  alimentare,  băuturi  alcoolice,  tutun,  materiale  de  uz  personal,
medicamente,  produse electro casnice, mobilier şi  alte materiale care nu au putut  fi
justificate de societate ca fiind efectuate în scopul obŃinerii de venituri din chirii şi nici nu
pot fi considerate rechizite şi materiale de birotică.  

Se  reŃine  că  societatea  nu  probează  cu  documente  justificative  nici  la  data
controlului şi nici prin contestaŃia formulată realitatea şi oportunitatea acestor consumuri
astfel că în speŃă se fac aplicabile şi prevederile art.206 alin.1 lit. c) şi lit. d) din O.G.
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicata,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, potrivit cărora:
“ (1) Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi va cuprinde:
c) motivele de fapt şi de drept;[…]
d)  dovezile  pe  care  se  întemeiaz ă;”  coroborate  cu  prevederile  pct.12.1  lit.  b)  din
Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr.519/2005  privind  aprobarea  InstrucŃiunilor  pentru
aplicarea titlului  IX din OrdonanŃa Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, potrivit cărora:
“12.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca:
a) nemotivată, în situaŃia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept
în  susŃinerea  contestaŃiei  sau  argumentele  aduse  nu  sunt  incidente  cauzei  supuse
soluŃionării”.

Potrivit  prevederilor  legale  de  mai  sus  şi  având  în  vedere  că  organul  de
soluŃionare nu se poate substitui contestatoarei cu privire la motivele de fapt şi de drept
pentru  care  înŃelege  să  conteste  baza  impozabilă  în  sumă  de  xxx  lei  stabilită
suplimentar se va respinge contestaŃia ca nemotivată pentru acest capăt de cerere.
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b.3) Referitor la cheltuielile în sumă xx lei:
În fapt , organul de inspecŃie fiscală a constatat că S.C. “S” S.R.L. a înregistrat

cheltuieli în sumă de xx lei (de xxx lei în anul 2007 şi în sumă de xxx lei+xxx lei în anul
2008) cu piese de schimb, revizii şi reparaŃii pentru autoturismul VW Tuareg şi alarma
pentru autoturismul SKODA OCTAVIA care nu au fost utilizate în perioada verificată
pentru realizarea de venituri impozabile motiv pentru care le-a considerat nedeductibile
fiscal în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 21 alin. (3) lit. n) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

S.C.  “S”  a  achiziŃionat   în  leasing în  luna octombrie  2007 un autoturism VW
TUAREG şi  în  anul  2008  un  autoturism SKODA OCTAVIA  pentru  care  nu  a  făcut
dovada  că  sunt  utilizate  pentru  nevoile  firmei  sau  pentru  obŃinerea  de  venituri
impozabile.

Organul de inspecŃie fiscală a constatat că la data achiziŃionării autoturismelor în
cauză  societatea  deŃinea  în  patrimoniu  5(cinci)  autoturisme  din  care  4(patru  )  erau
închiriate iar unul –Dacia Logan cu nr.  de înmatriculare xxx -  era utilizat  de singura
persoană cu funcŃie de administrare şi de conducere din societate .

Totodată a constatat că de la achiziŃionare şi până la data desfăşurării controlului
societatea nu a obŃinut venituri din închirierea celor 2(două) autoturisme (VW TUAREG
şi SKODA OCTAVIA).  

În drept, se fac aplicabile prevederile 19 alin. (1) şi art. 21  alin. (1) şi alin. (3) lit.
n) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare:
 „  ART. 19
    Reguli generale
    (1) Profitul  impozabil se calculeaz ă  ca diferen Ńă  între veniturile realizate din
orice  surs ă  şi  cheltuielile  efectuate  în scopul  realiz ării  de  venituri,  dintr-un an
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaug ă cheltuielile
nedeductibile. [...]”.
  „ART. 21
    Cheltuieli
    (1)  Pentru  determinarea  profitului  impozabil  su nt  considerate  cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz ării de venituri impozabile,
inclusiv cele reglementate prin acte normative în v igoare.
“ Art. 21  alin(3)  Urm ătoarele au deductibilitate limitat ă:
n)  cheltuielile  de  func Ńionare,  între Ńinere  şi  repara Ńii  aferente  autoturismelor
folosite  de  angaja Ńii  cu  func Ńii  de  conducere  şi  de  administrare  ai  persoanei
juridice,  deductibile  limitat  la  cel  mult  un  singur  autoturism  aferent  fiec ărei
persoane fizice cu astfel de atribu Ńii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu
parcul de autoturisme trebuie justificate cu docume nte legale.

În soluŃionarea favorabilă a cauzei nu poate fi reŃinută susŃinerea contestatoarei
conform  căreia  cheltuielile  efectuate  cu  autoturismele  VW  TUAREG  şi  SKODA
OCTAVIA, în perioada verificată sunt deductibile fiscal deoarece bunurile în cauză pot
aduce  venituri  în  viitor  prin  închiriere  către  terŃi  sau  prin  vânzare,  deoarece  în
conformitate  cu  prevederile  art.  19  alin(1)  din  Codul  fiscal  profitul  impozabil  se
calculează ca diferenŃă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate
în  scopul  realizării  de  venituri,  dintr-un  an  fiscal,  din  care  se  scad  veniturile
neimpozabile şi  la care se adaugă  cheltuielile nedeductibile,  ori în perioada verificată
acest autoturism nu a fost utilizat în scopul realizării de venituri şi nici nu putea fi folosit
pentru  nevoile  firmei  deoarece  societatea  are  o  singură  persoană  cu  funcŃii  de
conducere  care  utilizează  autoturismul  Dacia  Lgan  cu  nr.  de  înmatriculare  ....  şi
cheltuielile  de  funcŃionare,  întreŃinere  şi  reparaŃii  aferente  autoturismelor  folosite  de
angajaŃii  cu funcŃii  de conducere şi  de administrare ai  persoanei juridice, deductibile
limitat  la  cel  mult  un singur  autoturism aferent  fiecărei  persoane fizice  cu astfel  de
atribuŃii.
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Simpla menŃionare în contestaŃie că începând din octombrie 2009 autoturismul
VW TUAREG a fost închiriat nu poate fi luată în considerare la soluŃionarea favorabilă a
contestaŃiei care se referă la impozitul pe profit aferent anilor 2007 şi 2008.

Ca urmare, se reŃine că  aceste cheltuieli  în  sumă  de cc lei au fost încadrate
corect  de  organele  de  inspecŃie  fiscală  ca  fiind  cheltuieli  nedeductibile  la  calculul
profitului impozabil şi pe cale de consecinŃă contestaŃia urmează să fie respinsă pentru
acest capăt de cerere. 

c) Referitor la cheltuielile în sumă de xx lei reprezentând:
- suma de xxx lei – cheltuieli cu asigurările;
- suma de xxx lei- cheltuieli cu impozite şi taxe;
- suma de xxx lei cheltuieli cu dobânzile;
- suma de xxx lei – cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

 Cauza  supus ă  solu Ńionării  DGFP  V  prin  Compartimentul  Solu Ńionare
Contesta Ńii  este  s ă  se  pronun Ńe  asupra  deductibilit ăŃii  acestora  la  calculul
impozitului pe profit în perioada 2007-20008, în co ndi Ńiile în care sunt cheltuieli cu
două autoturisme pe care S.C. “S” S.R.L. nu face dovada  că le-a utilizat în scopul
realizării de venituri impozabile . 

În  fapt ,  în  perioada  verificată,  societatea  a  achiziŃionat  în  leasing  2(două)
autoturisme  pentru  care  nici  până  la  data  efectuării  controlului  şi  nici  la  dosarul
contestaŃiei nu a prezentat documente din care să rezulte că acestea au fost utilizate în
scopul realizării de venituri impozabile sau pentru nevoile firmei, în schimb a considerat
deductibile fiscal cheltuielile cu asigurările, dobânzile, impozitele şi taxele precum şi cu
amortizarea acestora.

În drept, cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile art. 19 alin. (1) şi art. 21
alin.  (1)  şi  alin.  (3)  lit.  n)  din  Legea 571/2003 privind Codul  fiscal  cu modificările  şi
completările ulterioare:
 „  ART. 19
    Reguli generale
    (1) Profitul  impozabil se calculeaz ă  ca diferen Ńă  între veniturile realizate din
orice  surs ă  şi  cheltuielile  efectuate  în scopul  realiz ării  de  venituri,  dintr-un an
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaug ă cheltuielile
nedeductibile. [...]”.
  „ART. 21
    Cheltuieli
    (1)  Pentru  determinarea  profitului  impozabil  sunt  considerate  cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz ării de venituri impozabile,
inclusiv cele reglementate prin acte normative în v igoare.
“ Art. 21  alin(3)  Urm ătoarele au deductibilitate limitat ă:
n)  cheltuielile  de  func Ńionare,  între Ńinere  şi  repara Ńii  aferente  autoturismelor
folosite  de  angaja Ńii  cu  func Ńii  de  conducere  şi  de  administrare  ai  persoanei
juridice,  deductibile  limitat  la  cel  mult  un  singur  autoturism  aferent  fiec ărei
persoane fizice cu astfel de atribu Ńii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu
parcul de autoturisme trebuie justificate cu docume nte legale.
 În raport de prevederile legale citate nu pot fi considerate cheltuieli deductibile la
calculul profitului impozabil dintro perioadă fiscală decât cheltuielile aferente veniturilor
realizate în acea perioadă.

Nu  poate  fi  luată  în  considerare  susŃinerea  societăŃii  conform  căreia  aceste
autoturisme  vor  aduce  venituri  impozabile  în  viitor deoarece  în  conformitate  cu
prevederile art. 19 alin. (1) din Codul fiscal profitul impozabil se calculează ca diferenŃă
între veniturile realizate din orice sursă  şi  cheltuielile efectuate în scopul realizării  de
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile,ori în perioada verificată acest autoturism nu a fost utilizat în
scopul  realizării  de  venituri  şi  nici  nu putea fi  folosit  pentru  nevoile  firmei  deoarece
societatea are o singură persoană cu funcŃii de conducere care utilizează autoturismul
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Dacia  Logan  cu  nr.  de  înmatriculare----  şi  cheltuielile  de  funcŃionare,  întreŃinere  şi
reparaŃii  aferente  autoturismelor  folosite  de  angajaŃii  cu  funcŃii  de  conducere  şi  de
administrare ai persoanei juridice, deductibile  limitat  la cel mult  un singur autoturism
aferent fiecărei persoane fizice cu astfel de atribuŃii.

Deasemenea nu poate fi luată în considerare susŃinerea contestatoarei conform
căreia Codul fiscal nu precizează  cînd trebuie realizate veniturile impozabile aferente
cheltuielilor deoarece art. 19 alin. (1) precizează clar că „profitul impozabil se calculează
ca  diferenŃă  între veniturile realizate din orice sursă  şi  cheltuielile efectuate în scopul
realizării de venituri, dintr-un an fiscal”,

În  concluzie,  se  reŃine  că  cheltuielile  în  sumă  de  xxx  lei  aşa  cum  au  fost
enumerate mai sus au fost încadrate corect de organele de inspecŃie fiscală  ca fiind
cheltuieli  nedeductibile  la  calculul  profitului  impozabil  şi  pe  cale  de  consecinŃă
contestaŃia urmează să fie respinsă pentru acest capăt de cerere. 

Referitor la impozitul pe profit contestată în sumă de “S1” lei:
În fapt , prin contestaŃia formulată  societatea admite că  „refăcând calculele din

punct  de vedere al  contribuabilului  ar reieşi  cheltuieli  nedeductibile”  în anul  2007 în
sumă de xxx lei şi în anul 2008 în sumă de xx lei iar impozitul datorat pentru perioada
01.01.2007-31.12.2008 este în sumă  de xx lei  precum şi  de faptul  că  prin prezenta
decizie s-a respins contestaŃia cu privire deductibilitatea cheltuielilor în suma de xxx lei
aferente aceleaşi perioade se reŃine că impozitul pe profit suplimentar de plată stabilit
prin decizia de impunere nr. .../30.06.2010 este datorat de contestatoare şi pe cale de
consecinŃă contestaŃia va fi respinsă pentru acest capăt de cerere ca neîntemeiată.

2.  Referitor  la  suma de “S2”  lei,  reprezentând majorări  de întârziere  aferente
impozitului pe profit  în sumă totală de “S1” lei stabilit suplimentar de plată prin decizia
de impunere nr. .../30.06.2010:

D.G.F.P. V prin Compartimentul solu Ńionare contesta Ńiilor este investit ă să
se pronun Ńe dacă societatea datoreaz ă major ările aferente impozitului pe profit în
condi Ńiile  în  care  prin  prezenta  decizie  s-a  stabilit  c ă  societatea  datoreaz ă
bugetului impozitul pe profit stabilit suplimentar.

În fapt,  pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar în sumă de “S1” lei au fost
calculate în sarcina societăŃii majorări de întârziere în sumă de “S2”. lei.

Pentru impozitul pe profit în sumă de “S1” lei stabilit suplimentar de plată pentru
perioada 01.01.2007-31.12.2008 potrivit  cap. III.1 din prezenta decizie urmează  a se
respinge  contestaŃia  ca  neîntemeiată  astfel  că,  având  în  vedere  principiul  de  drept
conform  căruia  accesoriul  urmează  principalul,  se  va  respinge   contestaŃia  ca
neîntemeiată şi pentru suma de “S2” lei, reprezentând majorări de întârziere aferente
impozitului pe profit pentru perioada 01.01.2007-31.12.2008

În  drept ,  sunt  aplicabile  prevederile  art.119  şi  art.120  alin.1  din  OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, care prevăd că:
"(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden Ńă de către debitor a obliga Ńiilor de
plată, se datoreaz ă după acest termen major ări de întârziere.
 (4)  Majorările  de  întârziere  se  stabilesc  prin  decizii  întocm ite  în  condi Ńiile
aprobate  prin  ordin al  ministrului  economiei  si  fin anŃelor,  cu excep Ńia  situa Ńiei
prevăzute la art. 142 alin. (6).
ART.120
„(1) Major ările de întârziere se calculeaz ă pentru fiecare zi de întârziere, începând
cu ziua imediat urm ătoare termenului de scaden Ńă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv” .
 (7) Nivelul major ării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de  întârziere, si
poate fi modificat prin legile bugetare anuale”.
    FaŃă de prevederile legale de mai sus şi întrucât societatea nu contestă modul de
calcul al majorărilor de întârziere cu privire la nivelul majorării de întârziere şi perioada
pentru care au fost calculate, se va respinge contestaŃia ca neîntemeiată şi pentru acest
capăt de cerere.

19



3.  Referitor la taxa pe valoarea adăugată de plată în sumă de “S3” lei stabilită
prin decizia de impunere nr. .../30.06.2010:

Cauza  supus ă  solu Ńionării  DGFP  V  prin  Compartimentul  solu Ńionare
contesta Ńii este s ă se pronun Ńe dacă S.C. “S” S.R.L. datoreaz ă la bugetul statului
aceste obliga Ńii fiscale. 

În fapt, S.C. “S” S.R.L. contestă în totalitate decizia de impunere privind obligaŃiile
suplimentare  de  plată  nr.  .../30.06.2010  prin  care  s-au  stabilit  următoarele  diferenŃe
suplimentare de plată:

- pentru anul 2007 -  TVA în sumă de     ..... lei
- pentru anul 2008 -  TVA în sumă de     ..... lei;
- pentru 2009( 30.06)- TVA în  sumă de   .....lei.
- Majorări de întârziere aferente TVA (01.01-2007-14.06.2010) în sumă de “S4”

lei arătând că:
-  taxa pe valoarea adăugată colectată în sumă de “TVA” lei aferentă pierderii în

sumă  de xx lei  rezultată  din vînzarea a două  autoturisme în  anul 2008 este  eronat
stabilită deoarece organul de inspecŃie fiscală nu a luat în calcul la stabilirea bazei de
impunere amortizarea aferentă celor două autoturisme în sumă de xx lei din perioada
01.01.2007-31.10.2007.

-  taxa pe valoarea adăugată deductibilă în sum ă de xx lei  aferentă achiziŃionării
în  sistem  de  leasing  a  autoturismului  VW  TUAREG  în  luna  septembrie  2007  şi  a
autoturismului  SKODA OCTAVIA în  anul  fiscal  2008,  cheltuielilor  cu  reviziile  pentru
autoturismul VW TUAREG a fost eronat stabilită la control deoarece nu s-a Ńinut seama
că autoturismele au fost achiziŃionate în vederea închirierii către terŃi:

În ceea ce priveşte TVA considerată nedeductibilă la control aferentă cheltuielilor
care nu au legătură cu activitatea economică a firmei (fără a arăta şi cuantumul taxei
contestate), consideră că argumentele aduse la capitolul privind impozitul pe profit sunt
edificatoare  pentru  a  considera  că  cheltuielile  în  cauză  sunt  aferente  veniturilor
impozabile şi implicit şi TVA este deductibilă.

Din analiza Raportului de inspecŃie fiscală nr. .../17.06.2010 care a stat la baza
emiterii deciziei de impunere contestate se reŃine că diferenŃa suplimentară de plată în
sumă de “S3” lei stabilită la control provine din:

a) diferen Ńă faŃă de eviden Ńa contabil ă în sum ă de TVA 11 lei, din care:

-  suma de xx  lei  (x  lei  în  anul  2007+x lei  în  anul  2008)= TVA neadmisă  la
deducere  în  anul  2007  aferentă  bonurilor  fiscale  pe  care  era  înscris  numărul  de
înmatriculare a ... , în sumă de x lei precum şi consumurilor de combustibili şi piese de
schimb din  anul  2009 în  sumă  de xlei   pentru  autoturismul  Daewo Nubira  care nu
aparŃin contribuabilului verificat.

-  suma de xx lei  (x lei  în anul  2007+x lei  în anul 2008) = TVA neadmisă  la
deducere aferentă facturilor de energie electrică emisă pe numele unor persoane fizice
în sumă de ccc lei.

- suma de xx lei  = TVA aferentă cheltuielilor cu reparaŃiile unor autoturisme care
nu aparŃin firmei în sumă de xx lei , în anul 2007;

-  suma  de  xx  lei  (x  lei  în  anul  2007+x  lei  în  anul  2008)  =  TVA  aferentă
cheltuielilor cu cazarea, şcoala de şoferi, participare la seminarii, reparaŃii auto în sumă
de 6901 lei pe baza unor documente emise pe numele unor persoane fizice care nu au
calitatea de salariaŃi sau administrator al societăŃii (M. L., V. E., A. D.,  A. R., etc.);

- suma de xx lei ( x lei în anul 2007+x lei în anul 2008+x în anul 2009) = TVA
exclusă de la deducere aferentă achiziŃionării în leasing financiar, înmatriculării, reviziilor
şi reparaŃiilor pentru autoturismele VW Tuareg şi Skoda Octavia în sumă totală de ccc
lei considerate de inspecŃia fiscală cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit
nefiind aferente veniturilor realizate în perioada verificată;

-  suma  de  xx  lei  (x  lei  în  anul  2007+x  lei  în  anul  2008)  =  TVA  aferentă
cheltuielilor cu produse alimentare, în sumă  de 5.340 lei, înregistrate de societate în
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contul 6028, considerate nedeductibile fiscal nefiind achiziŃionate în vederea realizării de
venituri impozabile. 
        - suma de xx lei admisă  la deducere aferentă  autoturismului FORD FOCUS
achiziŃionat  şi  achitat  în  anul  2006  conform  facturii  nr  ../28.02.2007(copie
+adresa ../07.06.2010) emisă de SC Neco Motors S.R.L. “B”.

-  suma  de  “TVA”  lei  =  TVA  colectată  asupra  sumei  de  sss  lei,  valoare
nerecuperată din vânzarea VW Pasat şi VW Golf în anul 2007; 

- suma de xx lei (x lei în anul 2007+x lei în anul 2008+x lei în anul 2009) = TVA
colectată  aferentă  cheltuielilor  de protocol   în  sumă  de cp lei  nedeductibile  fiscal  la
calculul impozitului pe profit;

-  suma  de  xx  lei  (x  lei+x  lei+x  lei)  =  TVA  ajustată  aferentă  imobilelor  şi
modernizărilor  executate  în  anii  2007-2008 (....)  care  au fost  închiriate  – operaŃiune
scutită de tva- şi  pentru care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere.  

-  suma  de  xx  =  TVA  colectată  aferentă  facturii  nr..../21.12.2007  pe  care
societatea a stornat-o în luna septembrie 2008 fără nici o justificare.

b) erori deconturi de TVA depuse la organul fiscal:
- suma de xx lei (TVA de plată în sumă de x nedeclarată în anul 2008- x lei tva

de plată declarată în plus în anul 2009) = TVA de plată nedeclarată ( diferenŃă între
evidenŃa  contabilă  şi  deconturi)  prin  deconturile  de  TVA  depuse  la  organul  fiscal
competent:

Pentru neplata la scadenŃă a obligaŃiei fiscale în sumă de “S3” lei, organul de
inspecŃie fiscală a calculat majorări în sumă de “S4” lei în conformitate cu prevederile
art. 119 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.   

a)  Referitor la taxa pe valoarea adăugată colectată în sumă de “TVA”  lei:

Cauza  supus ă  solu Ńionării  DGFP  V  prin  Compartimentul  solu Ńionare
contesta Ńii este s ă se pronun Ńe dacă S.C. “S” S.R.L. datoreaz ă la bugetul statului
taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de “TVA” lei în condi Ńiile în care din eviden Ńa
contabil ă  a  contribuabilului  se  re Ńine  că  valoarea  fiscal ă  nerecuperat ă  a
autoturismelor vîndute în anul 2007 este în sum ă de yy lei şi nu aaa lei cît sus Ńine
societatea.

În  fapt ,  organul  de  inspecŃie  fiscală  a  colectat  la  control,   taxa  pe  valoarea
adăugată asupra valorii  rămase neamortizate a mijloacelor fixe vândute în anul fiscal
2007, determinată  şi  înregistrată  ca atare de către societate aplicând prevederile art.
128 alin.  (5) şi  art.  137 alin(1) lit.  a) din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal  cu
modificările şi completările ulterioare coroborat cu prevederile pct. 18 alin. 4-6 din H.G.
nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.  

Se reŃine că prin contestaŃia formulată societatea nu este de acord cu valoarea
neamortizată stabilită prin înregistrările sale contabile în fapt, fiind de acord că pentru
livrarea autoturismelor la un preŃ mai mic decât valoarea acestora nerecuperată  prin
amortizare se datorează taxă.

În  drept,  se  fac  aplicabile  prevederile  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare care
precizează la art. 213 şi la art. 216 alin. (1):                                                     
”Art.  213 -Solu Ńionarea contesta Ńiei                                              
(1) În solu Ńionarea contesta Ńiei organul competent va verifica motivele de fapt şi
de  drept  care  au  stat  la  baza  emiterii  actului  admi nistrativ  fiscal.  Analiza
contesta Ńiei se face în raport de sus Ńinerile p ărŃilor, de dispozi Ńiile legale invocate
de  acestea  şi  de  documentele  existente  la  dosarul  cauzei.  Solu Ńionarea
contesta Ńiei se face în limitele sesiz ării”.
„Art.  216                                                            
Solu Ńii asupra contesta Ńiei                                                                   
(1)  Prin  decizie  contesta Ńia  va  putea  fi  admis ă,  în  totalitate  sau  în  parte,  ori
respins ă”.
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coroborat cu prevederile OPANAF nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată 12. InstrucŃiuni pentru aplicarea art. 185 - SoluŃii asupra contestaŃiei
(devenit art. 216, după republicare):                                                               
”12.1. Contesta Ńia poate fi respins ă ca:                                                                       
a) neîntemeiat ă, în situa Ńia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în
sus Ńinerea  contesta Ńiei  nu  sunt  de  natur ă  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul
administrativ fiscal  atacat;”                                                      

În raport de prevederile legale citate mai sus, având în vedere că argumentele
aduse  de  contestatoare  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul
administrativ  fiscal  atacat  urmează  a  se respinge contestaŃia  pentru  acest  capăt  de
cerere.

b) Referitor la taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de xx lei:
Cauza  supus ă  solu Ńionării  DGFP  V,  prin  Compartimentul  Solu Ńionare

Contesta Ńii este s ă se pronun Ńe dacă S.C. “S” S.R.L. datoreaz ă la bugetul statului
suma de xx lei cu titlul de tax ă pe valoarea ad ăugată aferent ă unor contracte de
leasing pentru achizi Ńionarea de autoturisme şi alte cheltuieli legate de acestea
pentru care societatea nu demonstreaz ă că în perioada verificat ă au fost utilizate
pentru opera Ńiunile sale taxabile:

În fapt , organul de inspecŃie fiscală a exclus de la deducere taxa pe valoarea
adăugată aferentă achiziŃionării în sistem de leasing a autoturismelor VW TUAREG şi
SKODA OCTAVIA (TVA aferent avansurilor ratelor şi dobânzilor-leasing) şi cheltuielilor
cu  înmatricularea,  reviziile  şi  piesele  de  schimb  pentru  autoturismul  VW  TUAREG
deoarece societatea nu a făcut dovada că  autoturismele în cauză  au fost utilizate în
perioada verificată pentru operaŃiunile sale taxabile.

În drept sunt aplicabile prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal valabil de
la data de 01.01.20087, astfel:

„    ART. 145
    Sfera de aplicare a dreptului de deducere
    (1) Dreptul de deducere ia na ştere la momentul exigibilit ăŃii taxei.
    (2) Orice persoan ă impozabil ă are dreptul s ă deduc ă taxa aferent ă achizi Ńiilor,
dacă acestea sunt destinate utiliz ării în folosul urm ătoarelor opera Ńiuni:
    a) opera Ńiuni taxabile;
  [...]
    c) opera Ńiuni scutite de tax ă, conform art. 143, 144 şi 144^1” ;
 „ ART. 146
    Condi Ńii de exercitare a dreptului de deducere
    (1)  Pentru  exercitarea dreptului  de  deducere  a  taxei,  persoana  impozabil ă
trebuie s ă îndeplineasc ă urm ătoarele condi Ńii:
    a)  pentru  taxa  datorat ă  sau  achitat ă,  aferent ă  bunurilor  care  i-au  fost  ori
urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz ă să îi fie prestate
în beneficiul s ău, să deŃină o factur ă care s ă cuprind ă informa Ńiile prev ăzute la art.
155 alin. (5)”;
 Aşadar orice contribuabil înregistrat ca plătitor de tva are dreptul să deducă taxa
pe  valoarea  adăugată  aferentă  bunurilor  sau  serviciilor  care  i-au  fost  livrate  sau
urmează  să-i  fie  livrate  cu  condiŃia  să  deŃină  o  factură  fiscală  care  să  cuprindă
elementele prevăzute la art. 155 alin. (5) şi să facă dovada că bunurile sau serviciile
achiziŃionate sunt pentru operaŃiunile sale taxabile sau scutite cu drept de deducere..

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei se reŃine că societatea nu face
dovada că cele două autoturisme au fost utilizate pentru operaŃiunile sale taxabile sau
scutite  cu  drept  de  deducere  motiv  pentru  care  urmează  a  se  respinge  contestaŃia
pentru acest capăt de cerere.

c) Referitor la taxa pe valoarea adăugată în sumă de xx lei:
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cauza  supus ă  solu Ńionării  DGFP  V  prin  Compartimentul  Solu Ńionare
Contesta Ńii este s ă se pronun Ńe dacă S.C. “S” S.R.L. datoreaz ă la bugetul statului
taxa pe valoarea ad ăugată în sum ă de xx lei în condi Ńiile în care taxa este aferent ă
unor cheltuieli considerate nedeductibile fiscal la  calculul impozitului pe profit.  

În fapt ,  pentru perioada 01.01.2007-30.06.2009, organul de inspecŃie fiscală  a
exclus de la deducere taxa pe valoarea adăugată în sumă de xx lei aferentă cheltuielilor
pentru care societatea nu a făcut dovada că  au fost efectuate în scopul realizării  de
venituri, din care:

-  x  lei  -  taxă  pe  valoarea  adăugată  aferentă  bonurilor  de  consum  privind
combustibilul achiziŃionat pentru autoturismul Daewoo Nubira cu nr. de înmatriculare ...
ce nu aparŃine societăŃii;

-  x lei  -  taxă  pe valoarea adăugată  aferente cheltuielilor cu energie electrică,
cazare, participare la seminarii, şcoala de şoferi, etc. emise pe numele unor persoane
fizice care nu au calitatea de angajat al societăŃii; 

- x lei -  taxă  pe valoarea adăugată  colectată aferentă cheltuielilor de protocol
care depăşesc limitele legale de deductibilitate la calculul impozitului pe profit;

-x lei - taxă  pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu reparaŃii şi piese de
schimb pentru autoturisme care nu aparŃin societăŃii;

- x lei - taxă pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu produse alimentare şi
băuturi  alcoolice  înregistrate  de  către  societate  în  contul  6028  „Cheltuieli  cu  alte
materiale consumabile.

Prin  contestaŃia  formulată  societatea  afirmă  „în  ceea  ce  priveşte  T.V.A.
considerată nedeductibilă la control ca fiind aferentă cheltuielilor care nu au legătură cu
activitatea  economică  a  contribuabilului,  la  capitol  impozit  pe  profit  am  încercat  să
justificăm faptul că aceste cheltuieli.....sunt cheltuieli deductibile, sunt aferente veniturilor
impozabile  realizate  de  contribuabil  şi  implicit  TVA  aferent  acestor  cheltuieli  este
deductibil...”

În drept,  se fac aplicabile prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu
modificările  şi  completările  ulterioare  de 01.01.2007 precum şi  ale H.G. nr.  44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

Cod fiscal
 „ art. 145
    Sfera de aplicare a dreptului de deducere
    (1) Dreptul de deducere ia na ştere la momentul exigibilit ăŃii taxei.
   (2) Orice persoan ă impozabil ă are dreptul s ă deduc ă taxa aferent ă achizi Ńiilor,
dacă acestea sunt destinate utiliz ării în folosul urm ătoarelor opera Ńiuni:
    a) opera Ńiuni taxabile;
  [...]
  c) opera Ńiuni scutite de tax ă, conform art. 143, 144 şi 144^1”;
 (3) Dacă nu contravine prevederilor alin. (2), persoana imp ozabil ă are dreptul de
deducere a taxei şi pentru cazurile prev ăzute la art. 128 alin. (8) şi la art. 129 alin.
Norme metodologice:”
   Norme metodologice:
 45. (4)  Pentru exercitarea dreptului  de deducere prevăzut  la alin.  (1) şi  (2)  trebuie
îndeplinite următoarele cerinŃe:
   a)  bunurile  respective urmează  a  fi  utilizate  pentru  operaŃiuni  care  dau drept  de
deducere;
   b) persoana impozabilă trebuie să deŃină o factură fiscală sau un alt document legal
aprobat  prin  care  să  justifice  suma  taxei  pe  valoarea  adăugată  aferente  bunurilor
achiziŃionate.
    c) să nu depăşească perioada prevăzută la art. 147^1 alin. (2) din Codul fiscal.

Cod fiscal:
- „art.146
    Condi Ńii de exercitare a dreptului de deducere
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    (1)  Pentru  exercitarea dreptului  de  deducere  a  taxei,  persoana  impozabil ă
trebuie s ă îndeplineasc ă urm ătoarele condi Ńii:
    a)  pentru  taxa  datorat ă  sau  achitat ă,  aferent ă  bunurilor  care  i-au  fost  ori
urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz ă să îi fie prestate
în beneficiul s ău, să deŃină o factur ă care s ă cuprind ă informa Ńiile prev ăzute la art.
155 alin. (5)”;
 Norme metodologice:
    „46. (1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al
documentelor prevăzute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal sau cu alte documente care
să  conŃină  cel  puŃin  informaŃiile  prevăzute  la  art.  155 alin.  (5)  din  Codul  fiscal,  cu
excepŃia facturilor simplificate prevăzute la pct. 78. [...]
    (2)  Pentru  carburanŃii  auto  achiziŃionaŃi,  deducerea  taxei  poate  fi  justificată  cu
bonurile fiscale emise conform OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligaŃia agenŃilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/2002, republicată, cu modificările ulterioare,
dacă  sunt  ştampilate  şi  au  înscrise  denumirea  cumpărătorului  şi  numărul  de
înmatriculare a autovehiculului.
    (3) Facturile sau alte documente legale emise pe numele salariaŃilor unei persoane
impozabile aflaŃi  în deplasare în interesul serviciului, pentru transport sau cazarea în
hoteluri sau alte unităŃi similare, sunt aceleaşi documente prevăzute la alin. (1) pentru
deducerea taxei  pe valoarea adăugată,  însoŃite  de  decontul  de deplasare.  Aceleaşi
prevederi  se  aplică  şi  în  cazul  personalului  pus  la  dispoziŃie  de  o  altă  persoană
impozabilă sau pentru administratorii unei societăŃi comerciale”.

Cod fiscal:
- „art. 128 alin. „(8) Nu constituie livrare de bun uri, în sensul alin. (1):
 f) acordarea de bunuri de mic ă  valoare, în mod gratuit, în cadrul ac Ńiunilor de
sponsorizare,  de  mecenat,  de  protocol/reprezentare,  precum  şi  alte  destina Ńii
prevăzute de lege, în condi Ńiile stabilite prin norme”.
   Norme metodologice:
    „ 6. (11) În sensul art. 128 alin. (8) lit. f) din Codul fiscal:
    a) bunurile acordate gratuit în cadrul acŃiunilor de protocol nu sunt considerate livrări
de  bunuri  dacă  valoarea  totală  a  bunurilor  acordate  gratuit  în  cursul  unui  an
calendaristic  este  sub  plafonul  în  care  aceste  cheltuieli  sunt  deductibile  la  calculul
impozitului pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II al Codului fiscal.
     (12) Încadrarea în plafoanele prevăzute la alin. (11) lit. a) - c) se determină pe baza
datelor raportate prin situaŃiile financiare anuale. Nu se iau în calcul pentru încadrarea
în aceste plafoane sponsorizările, acŃiunile de mecenat sau alte acŃiuni prevăzute prin
legi, acordate în numerar. Depăşirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată şi
se colectează taxa, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei aferente achiziŃiilor
care depăşesc plafoanele. [...]”
     Codul fiscal:
- „art.155   (5) Factura cuprinde în mod obligatori u urm ătoarele informa Ńii:
    a) num ărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific ă factura
în mod unic;
    b) data emiterii facturii;
   c) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prev ăzut la art. 153, dup ă
caz, ale persoanei impozabile care emite factura;
   [...]
 e) denumirea/numele,  adresa şi  codul  de înregistrare prev ăzut  la art.  153,  ale
cump ărătorului de bunuri sau servicii,  după caz;
  [...]
   k)  denumirea  şi  cantitatea  bunurilor  livrate,  denumirea  serviciil or  prestate,
precum şi particularit ăŃile prev ăzute la art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor , în
cazul livr ării intracomunitare de mijloace de transport noi;
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  l) data la care au fost livrate bunurile/prestate  serviciile sau data încas ării unui
avans,  cu  excep Ńia  cazului  în  care  factura  este  emis ă  înainte  de  data
livr ării/prest ării sau încas ării avansului;
    [...]
p) orice alt ă men Ńiune cerut ă de acest titlu”.
    Din textele de lege citate mai sus se reŃine că orice contribuabil înscris ca plătitor
de taxă pe valoarea adăugată are dreptul să deducă taxa pe valoarea adăugată dacă
deŃine o factură fiscală emisă pe numele său de către o persoană impozabilă înscrisă ca
plătitor de taxă sau un bon fiscal pentru carburanŃi emis conform OrdonanŃei de urgenŃă
a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaŃia agenŃilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/2002,
republicată,  cu modificările  ulterioare,  dacă  sunt ştampilate şi  au înscrise denumirea
cumpărătorului şi numărul de înmatriculare a autovehiculului şi totodată să facă dovada
că  bunurile  sau serviciile  achiziŃionate  sunt  destinate  operaŃiunilor  sale  taxabile  sau
scutite cu drept de deducere.
    Deasemenea se reŃine că pentru cheltuielile cu deductibilitate limitată contribuabilii
sunt obligaŃi  să  colecteze taxa pe valoarea adăugată  pentru partea din acestea care
depăşeşte limitele legale. 

Din  analiza  documentelor  aflate  la  dosarul  cauzei  se  reŃine  că  în  perioada
verificată, societatea:

- a obŃinut preponderent venituri din închirierea unor apartamente şi autoturisme,
persoana cu funcŃie de conducere şi administrare este domnul Zota Ioan şi nu a avut
nici un salariat; 

- a dedus taxa pe valoarea adăugată de pe facturi pentru diverse servicii prestate
emise pe numele unor persoane fizice care nu au relaŃii de serviciu cu societatea şi nici
nu au fost puse la dispoziŃia acesteia de altă persoană;.

- a dedus taxa pe valoarea adăugată de pe bonuri fiscale pe care este înscris
numărul de înmatriculare a unui autovehicul care nu se regăseşte în patrimoniul său. 

- societatea a dedus taxa pe valoarea adăugată de pe facturi fiscale pentru piese
de schimb şi reparaŃii pentru autoturisme care nu-i aparŃin:

-  a  înregistrat  pe  conturile  de cheltuieli  materiale  produse  alimentare,  băuturi
alcoolice,  îmbrăcăminte,  etc.  a căror  consum nu poate  fi  justificat  ca fiind în scopul
operaŃiunilor sale taxabile;

Se  reŃine,  deasemenea  că  cheltuielile  de  protocol  deductibile  au  fost  corect
recalculate de către  organele  de inspecŃie  fiscală,  prin contestaŃia  formulată  petenta
neridicând nici o pretenŃie în acest sens;

Totodată  prin  prezenta  decizie  contestaŃia  privind  cheltuielile  nedeductibile  la
calculul profitului impozabil a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pentru toate acestea şi în baza prevederilor legale citate anterior se va respinge
ca neîntemeiată contestaŃia şi pentru taxa pe valoarea adăugată de plată în sumă de
5.468 lei.

4) Referitor la suma de “S4” lei, reprezentând majorări de întârziere aferente taxei
pe  valoarea  adăugată  în  sumă  totală  de “S3”  lei stabilită  suplimentar  de plată  prin
decizia de impunere nr. .../30.06.2010:

D.G.F.P. V prin Compartimentul Solu Ńionare Contesta Ńiilor este investit ă să
se  pronun Ńe  dacă  societatea  datoreaz ă  major ările  aferente  taxei  pe  valoarea
adăugată  în  condi Ńiile  în  care  prin  prezenta  decizie  s-a  stabilit  c ă  societatea
datoreaz ă bugetului taxa pe valoarea ad ăugată stabilit ă suplimentar de plat ă.

În fapt,  pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în sumă
de “S3” lei au fost calculate în sarcina societăŃii majorări de întârziere în sumă de  “S4”.
lei.

Pentru taxa pe valoarea adăugată  în sumă de “S3” lei stabilită suplimentar de
plată  pentru  perioada  01.01.2007-30.06.2009  potrivit  cap.  III.3.  din  prezenta  decizie
urmează a se respinge contestaŃia ca neîntemeiată astfel că, având în vedere principiul
de drept conform căruia accesoriul urmează principalul,  se va respinge  contestaŃia ca
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neîntemeiată şi pentru suma de “S4” lei, reprezentând majorări de întârziere aferente
taxei pe valoarea adăugată stabilite de plată pentru perioada 01.01.2007 -14.06.2010.

În  drept ,  sunt  aplicabile  prevederile  art.119  şi  art.120  alin.1  din  OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, care prevăd că:
"(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden Ńă de către debitor a obliga Ńiilor de
plată, se datoreaz ă după acest termen major ări de întârziere.
 (4)  Majorările  de  întârziere  se  stabilesc  prin  decizii  întocm ite  în  condi Ńiile
aprobate  prin  ordin al  ministrului  economiei  si  fin anŃelor,  cu excep Ńia  situa Ńiei
prevăzute la art. 142 alin. (6).
ART.120
„(1) Major ările de întârziere se calculeaz ă pentru fiecare zi de întârziere, începând
cu ziua imediat urm ătoare termenului de scaden Ńă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv” .
 (7) Nivelul major ării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de  întârziere, si
poate fi modificat prin legile bugetare anuale”.
    FaŃă de prevederile legale de mai sus şi întrucât societatea nu contestă modul de
calcul al majorărilor de întârziere cu privire la nivelul majorării de întârziere şi perioada
pentru care au fost calculate, se va respinge contestaŃia ca neîntemeiată şi pentru acest
capăt de cerere.

5.  Referitor  la  criticile  formulate  de  contestatoare  cu  privire  la  modul  de
desfăşurare a controlului şi întocmirii raportului de inspecŃie fiscală:

Referitor la afirmaŃia că „inspectorii fiscali au  efectuat controlul analizând doar
documentele  înregistrate  în  contabilitatea  contribuabilului  fără  a  da  o  interpretare
economică  a  datelor  înscrise  în  documente...toate  cheltuielile  efectuate  pentru
întreŃinere, reparaŃie. ....au fost considerate  ca fiind nedeductibile....fără ca inspectorii
fiscali să fi efectuat  deplasarea pe teren...pentru a constata la faŃa locului îmbunătăŃirile
aduse imobilelor....”  facem precizarea  că  art.  94 alin.  3 din  O.G.  nr.92/2003 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare:
precizează:
“(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu Ńiilor prev ăzute la alin. (2) organul de
inspec Ńie fiscal ă va proceda la:
a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal  al contribuabilului;[…]
e) stabilirea corect ă  a bazei de impunere, a diferen Ńelor datorate în plus sau în
minus, dup ă  caz, fa Ńă  de crean Ńa fiscal ă  declarat ă  şi/sau stabilit ă,  după  caz, la
momentul  începerii  inspec Ńiei  fiscale;”  care  se  consemneaz ă  în  raportul  de
inspec Ńie fiscal ă cum se prevede la art.109 alin.2 din acela şi act normativ :
“2)  La  finalizarea  inspec Ńiei  fiscale,  raportul  întocmit  va  sta  la  baza  emite rii
deciziei de impunere care va cuprinde şi diferen Ńe în plus sau în minus, dup ă caz,
faŃă de crean Ńa fiscal ă existent ă la momentul începerii inspec Ńiei fiscale. […]”,  art.
64 şi 65 al acelu”I” act normativ precizează:

„art. 64
    For Ńa probant ă a documentelor justificative şi eviden Ńelor contabile
    Documentele justificative şi eviden Ńele contabile ale contribuabilului constituie
probe  la  stabilirea  bazei  de  impunere.  În  cazul  în  care  exist ă  şi  alte  acte
doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la  stabilirea bazei de impunere”.
    „art 65
    Sarcina probei în dovedirea situa Ńiei de fapt fiscale
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi acte le şi faptele care au stat la baza
declara Ńiilor sale şi a oric ăror cereri adresate organului fiscal”.
iar prevederile art. 6 din Legea contabilităŃii nr.82/1991, republicată, precizează
“ (1)  Orice  opera Ńiune  economico-financiar ă  efectuat ă  se  consemneaz ă  în
momentul  efectu ării  ei  într-un  document  care  st ă  la  baza  înregistr ărilor  în
contabilitate, dobândind astfel calitatea de docume nt justificativ”
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Din  aceste  prevederi  legale  se  reŃine  că  societatea  avea  obligaŃia  să
consemneze orice  operaŃiune economico-financiară,  la  momentul  efectuării  ei,  întrun
document care să dobândească forŃa probantă pentru determinarea bazei de impunere
ori  din  cele  consemnate  de  inspecŃia  fiscală  în  actele  administrative  fiscale  atacate
societatea  a  înregistrat  contravaloarea  bunurilor  şi  serviciilor  achiziŃionate  direct  în
conturile de cheltuieli fără  să  întocmească  note de intrare recepŃie şi  la data dării  în
consum, bonuri de consum pe fiecare loc de consum.

Contestatoarea susŃine că deşi este adevărat că legiuitorul prin normele invocate
de către inspectorii fiscali, urmăreşte să deducă din venituri cheltuielile numai dacă sunt
în legătură cu veniturile impozabile, însă această operaŃiune de conexare este dificilă
ducând deseori la diferenŃe substanŃiale între interpretarea organelor fiscale şi  cea a
contribuabilului neŃinând cont de prevederile art. 13 din O.G. nr. 92/2003, republicată cu
modificările şi completările ulterioare care precizează:
 „ART. 13
    Interpretarea legii
    Interpretarea reglement ărilor fiscale trebuie s ă respecte voin Ńa legiuitorului a şa
cum este exprimat ă în lege.”

Aşadar legii fiscală nu i se poate da o interpretare de către contribuabil şi o altă
interpretare  de  către  organele  de  inspecŃie  fiscală.  Dealtfel,  chiar  prin  contestaŃia
formulată  societatea demonstrează  că  a  interpretat  eronat  legea  fiscală  arătând că”
având în vedere că “S” SPRL V ......avea nevoie de sedii corespunzătoare şi cealaltă
infrastructură  pentru  desfăşurarea  activităŃii  de  lichidare,  o  parte  din  imobile  şi
autoturisme au fost închiriate către “S” SPRL” şi „Pentru a putea desfăşura o activitate
normală  în  spaŃiile  închiriate,  S.C: “S”  S.R.L.  a  efectuat  o  serie de cheltuieli  pentru
îmbunătăŃirea  acestor  spaŃii”.  În  concluzie,  interpretarea  corectă  a  legii  fiscale,  din
punctul său de vedere, ar fi fost ca organul fiscal să considere că cheltuielile efectuate
pentru buna desfăşurare a activităŃii “S” SPRL sunt deductibile la S.C. “S” S.R.L. ceea
ce reprezintă nu o interpretare eronată a legii fiscale ci pur şi simplu încălcarea acesteia.

În ceea ce priveşte susŃinerea contestatoarei referitoare la Codul fiscal şi anume „
Codul fiscal nu prevede când trebuie realizate veniturile aferente cheltuielilor deductibile
precizăm că  având  în  vedere  prevederile  legale  citate  anterior  se  reŃine  că  profitul
impozabil se determină ca diferenŃă între veniturile impozabile şi cheltuielile deductibile
la care se adaugă cheltuielile nedeductibile şi se scad veniturile neimpozabile, dintr-un
an fiscal. 

Potrivit art. 16 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare:

“(1) Anul fiscal este anul calendaristic.”
Conform prevederilor art. 27 din Legea contabilităŃii nr.82/1991, republicată:
“1)  ExerciŃiul  financiar  reprezintă  perioada  pentru  care  trebuie  întocmite  situaŃiile
financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic.
(2) Durata exerciŃiului financiar este de 12 luni.”
Iar OMF nr.  1752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor  contabile
conforme  cu  directivele  europene  la  SECłIUNEA  6  PRINCIPII  CONTABILE
GENERALE, precizează:    
    45. - Principiul independen Ńei exerci Ńiului. Trebuie s ă se Ńină cont de veniturile
şi cheltuielile aferente exerci Ńiului financiar, indiferent de data încas ării sau pl ăŃii
acestor venituri şi cheltuieli.

 Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 210 din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Directorul executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a JudeŃului V, 

D E C I D E:
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Art.  1 Respingerea  contesta Ńiei  formulate  de  S.C.  “S”  S.R.L.  cu  sediul  în
municipiul “H”, str..., bl. ..., sc...., ap. .., judeŃul V CIF:1...4, înregistrată la R.C. sub nr.
J.../../.., ca neîntemeiată, pentru suma totală de “S” lei  reprezentând: 

- “S1” lei – impozit pe profit; 
- “S2” lei – major ări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- “S3” lei – tax ă pe valoarea ad ăugată; 
- “S4” lei – major ări de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ăugată; 
Art.  2  Serviciul  secretariat  administrativ  va  comunica  prezenta  decizie

contestatoarei şi ActivităŃii de InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor
Publice a JudeŃului V, spre a fi dusă la îndeplinire. 

În  conformitate  cu  prevederile  art.  210  alin.(2)  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluŃionării contestaŃiei este definitivă în sistemul
cailor administrative de atac. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula acŃiune în contencios administrativ,
în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul V.

DIRECTOR EXECUTIV,
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