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DECIZIA nr. 41/ 19.04.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………… 

 
 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de S.A.F. - A.C.F. Constan�a prin adresa 
nr…………/…….03.2006 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/…….03.2006 cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan�a, b-dul ………………… nr……, 
bl………, sc……, ap……, CUI ………………… . 
 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile bugetare 
stabilite prin Decizia de impunere nr………… din data de 17.01.2006 
emis� de S.A.F. - A.C.F. Constan�a în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� din 12.01.2006, în cuantum total de …………… lei, compuse 
din: 

�  …………… lei – T.V.A.; 
�  …………… lei   – major�ri �i dobânzi aferente T.V.A.; 
�  …………… lei   – penalit��i de întârziere T.V.A.; 
�  …………… lei   – impozit pe profit; 
�  …………… lei   – major�ri �i dobânzi impozitului pe profit; 
�  …………… lei   – penalit��i aferente impozit pe profit. 

   
  Contesta�ia a fost introdus� de reprezentantul legal al 
societ��ii fiind îndeplinite prevederile art.176 lit.e) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i a 
fost depus� în termenul prev�zut la art.177 alin.(4) din acela�i 
act normativ, fiind înregistrat� S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub 
nr…………/…….03.2006. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1) din O.G. 
nr.92/2003 republicat� în 2005, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
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competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia 
legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub 

nr………… din …….03.2006, societatea CONSTANTA prin reprezentantul 
s�u legal, formuleaz� contesta�ie împotriva obliga�iilor bugetare 
stabilite prin Decizia de impunere nr………/…….01.2006 emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 12.01.2006, ambele 
acte fiind înmânate contribuabilului în data de 14.02.2006. 
 

În sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� nulitatea absolut� 
a deciziei de impunere �i a raportului de inspec�ie fiscal� ca 
urmare a emiterii lor în urma unui control de fond ce a fost 
efectuat de c�tre organul de inspec�ie cu înc�lcarea procedurii 
prealabile prev�zut� la art.99 �i 100 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Astfel contestatara invedereaz� c�, verificarea societ��ii  
s-a efectuat în vederea solu�ion�rii adresei nr…………/04.08.2005 
emis� de Inspectoratul de Poli�ie al jud.Ialomi�a prin care s-a 
solicitat efectuarea verific�rii financiar-contabile privind 
înregistr�rile în eviden�ele contabile a veniturilor realizate 
precum �i a faptului dac� aceasta s-a sustras de la plata 
impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat. 

Petenta apreciaz� c�, în loc s� se rezume la verificarea 
acestor obiective, organul de inspec�ie a procedat la efectuarea 
inspec�iei fiscale pe perioada de prescrip�ie a dreptului de a 
stabili obliga�ii fiscale, respectiv la efectuarea unui control de 
fond, f�r� s� respecte procedura prealabil� prev�zut� la art.99 �i 
100 din Codul de procedur� fiscal�, referitoare la transmiterea, 
cu 15 zile înaintea începerii inspec�iei, a avizului de inspec�ie 
fiscal�, acest fapt fiind de natur� a atrage sanc�iunea anul�rii 
actelor încheiate cu nerespectarea acestei proceduri. 

În opinia contestatoarei, organul de inspec�ie trebuia ca, 
pân� la emiterea avizului de inspec�ie s� se rezume doar la 
verificarea aspectelor solicitate de I.P.J., aspecte ce au fost 
cuprinse la pct.VIII-“Alte constat�ri” din Raportul de inspec�ie 
fiscal� �i nu la efectuarea unui control de fond.  
   
 Pe fond, petenta solicit� admiterea contesta�iei �i anularea 
Deciziei de impunere �i a Raportului de inspec�ie, în ceea ce 
prive�te urm�toarele obliga�ii de plat�: 
 

1. T.V.A. colectat� suplimentar în sum� de ……………… lei, 
aferent� pl��ii în natur� a arendei în luna iulie 2001: 
 Contestatara apreciaz� c� taxa pe valoarea ad�ugat� a fost 
colectat� nejustificat de c�tre organul de inspec�ie argumentând 
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prin aceea c� plata în natur� a arendei nu se încadreaz� în 
categoria opera�iunilor cu plat� �i a celor asimilate acestora, 
prev�zute la art.2 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.17/2000 privind 
taxa pe valoarea ad�ugat�.  
 Totodat�, invoc� faptul c� interpretarea extensiv� a no�iunii 
“livrare de bunuri” în care este inclus� �i plata în natur� a 
arendei este reglementat� expres prin H.G. nr.598/2002 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002, în vigoare 
începând cu data de 01.06.2002 �i prin urmare, acest text de lege 
nu se poate aplica retroactiv �i pentru luna iulie 2001. 
 
 2.  Major�rile, dobânzile �i penalit��ile de întârziere în 
sum� de ...... lei calculate pentru neplata T.V.A. aferent� 
leasingului extern. 
  Petenta apreciaz� c� aceste accesorii au fost calculate 
eronat de c�tre organul de inspec�ie pentru perioada 04.09.2000-
28.02.2003 f�r� a se avea în vedere faptul c�, potrivit O.U.G. 
nr.17/2000 art.25 lit.d) �i c) contribuabilii aveau obliga�ia de 
plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de leasing 
pân� la data de 01.06.2002, dup� aceast� dat� T.V.A. nemaifiind 
datorat�, în conformitate cu prevederile Legii nr. 345/2002, art. 
29 D lit.d). 
 Mai sus�ine c�, potrivit acestor prevederi contribuabilii 
aveau doar obliga�ia de a eviden�ia pe rândurile de regulariz�ri 
din deconturile de T.V.A. taxa aferent� ratelor de leasing, atât 
ca tax� colectat� cât �i ca tax� deductibil�, opera�iune pe care a 
�i efectuat-o. 
 Totodat�, mai invoc� solu�iile aprobate prin Decizia 
nr.8/28.07.2003 a Comisiei fiscale centrale, sus�inând c�, 
potrivit acestora, în situa�ia în care taxa aferent� ratelor de 
leasing extern nu ar fi fost eviden�iat� în contabilitate, 
major�rile, dobânzile �i penalit��ile aferente acesteia s-ar fi 
calculat cel mult pentru obliga�ia de plat� neachitat� pân� la 
data de 01.06.2002, data  intr�rii în vigoare a Legii nr.345/2002.  
 
  3.  Impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� de 
...... lei, ca urmare a nedeductibilit��ii cheltuielilor cu 
convorbirile telefonice. 
 Contestatara apreciaz� c� în mod eronat organul de inspec�ie 
a considerat c� cheltuielile cu convorbirile telefonice 
înregistrate în perioada 01.01.2001-30.06.2001 sunt cheltuieli 
efectuate în favoarea ac�ionarilor sau asocia�ilor, sus�inând c� 
nu s-a avut în vedere faptul c� sediul societ��ii este de�inut în 
baza unui contract de comodat încheiat cu proprietarul spa�iului 
iar potrivit acestui act, societatea, în calitate de comodatar, 
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avea obliga�ia de a suporta toate cheltuielile necesare 
folosin�ei, inclusiv cheltuielile telefonice. 
 Pe de alt� parte, sus�ine c� aceste cheltuieli au fost 
efectuate exclusiv în interesul societ��ii, deoarece la adresa 
postului telefonic figureaz� în fapt sediul social al firmei. 
 
 4.  Impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� de 
...... lei �i T.V.A. în sum� de ...... lei, aferente cheltuielilor 
în cuantum de ....... lei reprezentând contravaloarea unor animale 
sc�zute din gestiune în luna decembrie 2004: 
 
 Petenta afirm� c� aceste cheltuieli au fost efectuate în 
vederea acord�rii de cadouri pentru Cr�ciun angaja�ilor, în 
beneficiul copiilor minori ai acestora, cheltuieli care, potrivit 
art.56 alin.(4) lit.a) din Legea nr.571/2003 �i pct.97 din H.G. 
nr.44/2004 privind normele de aplicare, sunt deductibile în limita 
sumei de 120 lei pe persoan� �i totodat�, reprezint� venituri 
salariale neimpozabile. 
 Contestatara consider� c� organul de control avea obliga�ia 
de a verifica dac� valoarea cadourilor în valoare de ....... lei 
se încadreaz� în plafonul de 120 lei/persoan� �i, în caz contrar, 
s� considere nedeductibile doar cheltuielile ce dep��esc acest 
plafon �i nu  întreaga valoare a cheltuielilor. 
 În sus�inerea afirma�iilor sale petenta a anexat la dosarul 
contesta�iei înscrisuri solicitând desfiin�area impozitului 
stabilit suplimentar �i reverificarea acestor cheltuieli. 
 În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
....... lei, apreciaz� c� se impune recalcularea acesteia în 
raport de deductibilitatea cheltuielilor. 
 
 5.  Impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� de 
....... lei �i T.V.A. în sum� de ..... lei, aferente cheltuielilor 
în cuantum de ....... lei reprezentând semin�e de rapi��. 
 
 Petenta sus�ine c�, cultura de rapi�� din anul agricol 
2000/2001 a fost calamitat� datorit� înghe�ului, fapt dovedit cu 
adresa nr...../14.03.2006 emis� de Prim�ria Corbu din care rezult� 
c� societatea a întocmit �i a depus acte de calamitate, în data de 
05.04.2001 iar, potrivit legisla�iei în vigoare la acea dat�, 
respectiv O.U.G. nr.217/1999, acest tip de cheltuieli nu se 
reg�se�te în cele enumerate expres ca fiind nedeductibile fiscal. 

Pentru acelea�i considerente, consider� c� nici m�sura cu 
privire la neadmiterea dreptului de deducere a T.V.A. în sum� de 
....... lei nu este fundamentat� din punct de vedere legal, fapt 
pentru care solicit� anularea acesteia. 
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6.  Major�rile, dobânzile �i penalit��ile de întârziere în 
sum� de ....... lei aferente impozitului pe profit precum �i cele 
în cuantum de ...... lei aferente T.V.A.: 
      
 În raport de sus�inerile expuse, contestatara solicit� 
desfiin�area obliga�iilor de plat� accesorii, urmând ca, în 
situa�ia în care se va re�ine c� societatea datoreaz� obliga�ii 
fiscale principale, acestea s� fie recalculate în func�ie de 
debitele stabilite. 
 
 Prin aceea�i contesta�ie, în temeiul prevederilor art.185 din 
O.G. nr.92/2003 din Codul de procedur� fiscal�, petenta solicit� 
pronun�area suspend�rii execut�rii silite a deciziei de impunere 
pân� la solu�ionarea contesta�iei, motivând c� executarea silit� 
ar produce prejudicii societ��ii, cu consecin�a perturb�rii 
activit��ii economice, având în vedere faptul c� au fost demarate 
lucr�rile agricole de prim�var� �i exist� riscul sist�rii 
acestora.   
   
     
 II.  Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 12.01.2006 a 
fost întocmit în vederea solu�ion�rii unei adrese din 04.08.2005 a 
Inspectoratului de Poli�ie al jud.Ialomi�a - Serviciul de 
Investigare a Fraudelor prin care s-a solicitat efectuarea 
verific�rii financiar contabile privind înregistr�rile în 
eviden�ele contabile a veniturilor realizate de societate precum 
�i a faptului dac� aceasta s-a sustras de la plata taxelor �i 
impozitelor datorate bugetului de stat. 

Urmare verific�rii modului de constituire �i virare a T.V.A. 
s-au constatat urm�toarele:  

1) Societatea nu a colectat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de ....... lei pentru produsele agricole în valoare de ...... lei 
acordate în luna iulie 2001 ca plat� în natur� conform 
contractelor de arend�, înc�lcând prevederile art.2 alin.1 lit.a) 
din O.U.G. nr.17/2000 privind T.V.A. 
 2) Nu sunt îndeplinite condi�iile de deducere prev�zute la 
art.18 lit.a) din O.U.G. nr.17/2000 pentru T.V.A. în sum� de 
....... lei înscris� în factura fiscal� nr....../18.09.2000 
reprezentând c/val. semin�e de rapi��, deoarece societatea nu a 
realizat venituri impozabile din produc�ia de rapi��. Totodat�,  
s-a consemnat faptul c�, în timpul controlului, nu s-au prezentat 
procese verbale de calamitate înregistrate la organele locale, 
respectiv la Direc�ia Agricol�.   
 3) Nu sunt întrunite condi�iile de deducere prev�zute la 
art.145 alin.3 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
pentru T.V.A. în sum� de ....... lei înscris� în factura fiscal� 
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nr......../21.05.2004, aferent� achizi�ion�rii unor animale ce au 
fost sc�zute din gestiune în luna decembrie 2004 pe baz� de not� 
contabil�, f�r� a se prezenta documente justificative pentru 
aceast� opera�iune �i f�r� a se realiza venituri impozabile. 
 Urmare acestor constat�ri a fost recalculat� T.V.A., 
rezultând un debit suplimentar în cuantum de ....... lei, pentru 
care s-au calculat obliga�ii accesorii constând în major�ri de 
întârziere în sum� de ....... lei, dobânzi în sum� de ....... lei 
precum �i penalit��i în cuantum de ........ lei. 
 De asemenea, s-a constatat c� societatea a achizi�ionat în 
27.09.2000 utilaje agricole în baza unui contract de leasing 
financiar extern pentru care, în conformitate cu prevederile 
art.25 D lit.c) din O.U.G. nr.17/2000 �i art.29 D lit.d) din Legea 
nr.345/2002, avea obliga�ia de a achita T.V.A. corespunz�tor 
sumelor �i termenelor de plat� prev�zute în contract.  
     Întrucât societatea nu a achitat taxa aferent� opera�iunilor 
de leasing financiar extern pentru perioada sept.2000-noiembrie 
2002, în timpul controlului s-au calculat major�ri de întârziere 
în sum� de ........ lei,dobânzi în sum� de ....... lei precum �i 
penalit��i de întârziere în cuantum ....... lei, pentru perioada 
01.10.2001-28.02.2003. 
 Temeiurile legale invocate au fost: art.25 D lit.c) �i art.31 
din O.U.G. nr.17/2000, art.29 D lit.d) �i art.33 din Legea nr. 
345/2002 �i Decizia nr.8/2003 pentru aprobarea solu�iilor privind 
aplicarea unor prevederi referitoare la T.V.A. 
 Urmare verific�rii modului de constituire �i virare a 
impozitului pe profit, s-a stabilit un debit suplimentar de plat� 
fa�� de eviden�a contabil� a societ��ii în cuantum de ....... lei, 
compus din: 

1) ....... lei reprezentând impozit pe profit aferent 
cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal în sum� de 
....... lei înregistrate în luna septembrie 2000 în contul 6015, 
reprezentând c/val. semin�e rapi��, cheltuieli care nu sunt 
aferente realiz�rii de venituri impozabile, în conformitate cu 
prevederile art.4 alin.(4) din O.G. nr.70/1994, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  2) ........ lei reprezentând impozit pe profit aferent 
cheltuielilor cu telefonul înregistrate în contul 626, 
nedeductibile din punct de vedere fiscal în conformitate cu 
prevederile art.4 alin.(6) lit.j) din O.G. nr.70/1994 republicat� 
�i H.G. nr.402/2000, art.9 alin.(7) lit.h) din Legea nr.414/2002 
�i H.G. nr.859/2002, art.21 alin.(4) lit.e) Titlul II din Legea 
nr.571/2003  deoarece facturile fiscale au fost emise pe numele 
asociatului unic. 
 3) ...... lei reprezentând impozit pe profit aferent 
cheltuielilor cu desc�rcarea din gestiune a animalelor în sum� de 
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....... lei înregistrate în contul 606 în luna decembrie 2004, 
nedeductibile fiscal conform prevederilor art.21 alin.(1) Titlul 
II din Legea nr.571/2003 deoarece nu sunt aferente realiz�rii de 
venituri impozabile  iar înregistrarea a fost efectuat� pe baz� de 
not� contabil� �i nu pe documente justificative, a�a cum prevede 
Legea contabilit��ii nr.82/1991 republicat�.  
 Pentru nevirarea în termenele legale a diferen�elor de 
impozit stabilite suplimentar la control s-a procedat la calculul 
de major�ri de întârziere �i dobânzi în sum� de ....... lei precum 
�i penalit��i în cuantum de ....... lei. 
 Pentru diferen�ele de tax� pe valoarea ad�ugat�, impozit pe 
profit �i accesorii aferente stabilite suplimentar la control a 
fost întocmit� Decizia de impunere nr...../17.01.2006 . 
 Atât Decizia de impunere cât �i Raportul de inspec�ie fiscal� 
au fost predate contribuabilului sub semn�tur� în data de 
14.02.2006. 
 

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
 
 Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� obliga�iile bugetare 
înscrise în Decizia de impunere nr..... din data de 17.01.2006 
întocmit� de S.A.F. - A.C.F. Constan�a în baza Raportului de 
inspec�ie din 12.01.2006 au fost stabilite în mod temeinic �i 
legal. 
  

În fapt, urmare verific�rii efectuate de S.A.F. - A.C.F. 
Constan�a la solicitarea  I.J.P. Ialomi�a s-a constatat c� în 
perioada 01.01.2000 – 30.09.2005 societatea a calculat în mod 
eronat taxa pe valoarea ad�ugat� cuvenit� bugetului de stat �i 
impozitul pe profit prin înregistrarea unor cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal, a necolect�rii taxei 
pentru anumite opera�iuni precum �i a deducerii taxei pentru 
opera�iuni ce nu au leg�tur� cu activitatea societ��ii. 

În consecin��, prin Decizia de impunere nr...../17.01.2006 au 
fost stabilite în sarcina societ��ii debite suplimentare constând 
în T.V.A., impozit pe profit �i obliga�ii accesorii. 

Petenta contest� m�sura privind stabilirea de obliga�ii 
fiscale suplimentare invocând, pe de o parte nulitatea absolut� a 
deciziei de impunere �i a raportului de inspec�ie fiscal� pentru 
motivul emiterii acestora în urma unui control de fond efectuat cu 
înc�lcarea procedurii prealabile prev�zute la art.99 �i 100 din 
O.G. nr.92/2003 precum �i pe fond. 
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În drept, potrivit art.99 din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�,republicat�: 

“(1) Înaintea desf��ur�rii inspec�iei fiscale, organul fiscal 
are obliga�ia s� în�tiin�eze contribuabilul în leg�tur� cu 
ac�iunea care urmeaz� s� se desf��oare, prin transmiterea unui 
aviz de inspec�ie fiscal�[…]” 

iar potrivit art.100, 
“(1) Avizul de inspec�ie fiscal� se comunic� contribuabilului 

în scris, înainte de începerea inspec�iei fiscale, astfel: 
b) cu 15 zile pentru ceilal�i contribuabili.(...). 
(2) Comunicarea avizului de inspec�ie fiscal� nu este 

necesar�: 
b)în cazul unor ac�iuni îndeplinite ca urmare a solicit�rii 

unor autorit��i, potrivit legii”.   
În spe��, se re�ine c� obiectivul inspec�iei fiscale 

desf��urate la sediul societ��ii a fost solu�ionarea unei adrese  
a I.P.J. Ialomi�a – Serviciul de Investigare a Fraudelor prin care 
s-a solicitat verificarea financiar-contabil� privind 
înregistrarea veniturilor realizate precum �i a faptului dac� 
societatea s-a sustras de la plata impozitelor �i taxelor datorate 
bugetului de stat.Pentru a r�spunde acestor obiective s-a impus 
efectuarea unei inspec�ii fiscale generale, a�a cum este definit� 
la art.94 alin.(1) din Codul de procedur� fiscal�, republicat, pe 
perioada de prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii 
fiscale. 

Aceast� situa�ie intr� sub inciden�a alin.2 lit.b) a art.100, 
caz în care comunicarea avizului de inspec�ie nu este necesar�. 

Drept urmare, se re�ine a fi neîntemeiat� sus�inerea petentei 
cu privire la nerespectarea procedurii prealabile prev�zute la 
art.99 �i 100 din O.G. nr.92/2003, motiv pentru care se va 
respinge contesta�ia formulat� pentru acest cap�t de cerere. 

 
 1) Referitor la T.V.A. colectat� suplimentar în sum� de 

…………… lei, aferent� pl��ii în natur� a arendei în luna iulie 2001: 
Organul de inspec�ie a considerat c� societatea avea 

obliga�ia de a colecta T.V.A. pentru produsele agricole în valoare 
de ....... lei acordate ca plat� în natur� în baza contractelor de 
arend�, în conformitate cu prevederile art.2 alin.1 lit.a) din 
O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�. 

Petenta sus�ine c� plata în natur� a arendei nu se încadreaz� 
în opera�iunile prev�zute în textul articolului invocat de organul 
de inspec�ie �i prin urmare m�sura constând în colectarea T.V.A. 
este neîntemeiat�. 

În drept, potrivit dispozi�iilor legale invocate: 
„În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprind 

opera�iunile cu plat�, precum �i cele asimilate acestora, potrivit 



 
adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/70 80 83 
 

9 

prezentei ordonan�e de urgen��, efectuate de o manier� 
independent� de c�tre contribuabili, privind: 

a) livr�ri de bunuri mobile �i/sau prest�ri de servicii 
efectuate în cadrul exercit�rii activit��ii profesionale, 
indiferent de forma juridic� prin care se realizeaz�:vânzare, 
schimb, aport în bunuri la capitalul social”.   

Conform alin.(3) al aceluia�i articol, în sensul ordonan�ei 
de urgen�� sunt asimilate cu livr�rile de bunuri opera�iunile 
privind: vânzarea cu plata în rate, închirierea unor bunuri pe 
baz� de contract, preluarea de c�tre contribuabili a unor bunuri 
care fac parte din activele societ��ii comerciale pentru a fi 
utilizate în scopuri care nu au leg�tur� cu activitatea economic� 
desf��urat� sau pentru a fi puse la dispozi�ia unor persoane 
fizice sau juridice în mod gratuit, trecerea în domeniul public a 
unor bunuri din patrimoniul contribuabililor �i transferul 
dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma execut�rii 
silite. 

În normele de aplicare a O.U.G. nr.17/2000, aprobate prin 
H.G. nr.401/2000, la pct.1.9 referitor la aplicarea art.2 din 
ordonan��, se precizeaz�: 

„Intr� în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
numai partea din produsele agricole re�inut� drept plat� în natur� 
a presta�iei efectuate de contribuabilii înregistra�i ca pl�titori 
de tax� pe valoarea ad�ugat�, care presteaz� servicii pentru 
ob�inerea �i/sau prelucrarea produselor agricole”. 

  În spe��, se re�ine c� plata în natur� a arendei cuvenite 
de�in�torilor de terenuri agricole nu se încadreaz� în categoria 
livr�rilor de bunuri efectuate cu plat� sau a celor asimilate 
acestora, men�ionate expres în ordonan��, fapt confirmat �i prin 
aceea c�, în normele de aplicare nu se face nici o referire la 
acest gen de opera�iune. 

Deoarece textele de lege sunt de strict� interpretare iar 
conform principiului de drept, „unde legea nu distinge nici 
interpretul nu o poate face”, organul de inspec�ie nu are dreptul 
de a extinde prin analogie sfera de aplicare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� asupra produselor agricole acordate arendatorilor ca 
plat� în natur� a arendei. 

Extinderea no�iunii de „livr�ri de bunuri” prin includerea în 
aceast� opera�iune �i a pl��ii în natur� a arendei s-a efectuat 
prin H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
Legii nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, în vigoare 
începând cu data de 01.06.2002.     

Cum legea dispune numai pentru viitor, este evident c� aceste 
preciz�ri nu pot fi aplicabile �i pentru acord�rile de produse ca 
plat� în natur� a arendei efectuate în luna iulie 2001. 
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Ca urmare, se re�ine ca fiind neîntemeiat� legal m�sura 
dispus� de organul de inspec�ie cu privire la T.V.A. colectat� 
suplimentar în sum� de ....... lei aferent� produselor agricole în 
valoare de ....... lei acordate drept plat� în natur� a arendei  
în luna iulie 2001. 

Pentru argumentele expuse, urmeaz� a se admite contesta�ia 
formulat� de petent� cu privire la acest cap�t de cerere cu 
consecin�a anul�rii par�iale a Deciziei de impunere 
nr..../16.01.2006 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
12.01.2006, pentru suma de ……………… lei reprezentând T.V.A. 
colectat� suplimentar. 

 
2) Referitor la major�rile, dobânzile �i penalit��ile de 

întârziere în sum� de ....... lei calculate pentru neplata T.V.A. 
aferent� leasingului extern: 

Petenta contest� perioada pentru care s-au calculat aceste 
accesorii, respectiv 04.09.2000-28.02.2003, sus�inând c�, potrivit 
Legii nr.345/2002, în vigoare începând cu data de 01.06.2002, 
art.29 D lit.d), taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de 
leasing extern nu se mai datora ci doar se eviden�ia în decontul 
de T.V.A. pe rândurile de regulariz�ri, atât ca tax� colectat� cât 
�i ca tax� deductibil� iar, potrivit Deciziei nr.8/2003, în 
situa�ia în care T.V.A. aferent� ratelor de leasing nu este  
înregistrat� în contabilitate, major�rile, penalit��ile �i 
dobânzile aferente taxei neachitate se calculeaz� pân� la data de 
01.06.2002, data încet�rii obliga�iei de plat� conform Legii 
nr.345/2002. 

În drept,conform art.25 D, lit.c) din O.U.G. nr.17/2000 
privind taxa pe valoarea ad�ugat�: 

„Contribuabilii care realizeaz� opera�iuni impozabile în 
sensul prezentei ordonan�e de urgen�� au urm�toarele obliga�ii: 

s� achite taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de 
leasing, corespunz�tor sumelor �i termenelor de plat� prev�zute în 
contractele încheiate cu locatorii/finan�atorii din str�in�tate”,  

iar potrivit art.31, 
„Pentru neplata integral� sau a unei diferen�e din taxa pe 

valoarea ad�ugat� în termenul stabilit, contribuabilii datoreaz� 
major�ri de întârziere calculate conform legisla�iei privind 
calculul �i plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a 
impozitelor �i taxelor”. 

În Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, în 
vigoare din 01.06.2002, la art.29 D lit.d) �i h) se prevede: 

„Persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile 
�i/sau opera�iuni scutite cu drept de deducere au urm�toarele 
obliga�ii: 
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d) s� achite taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor 
de leasing, corespunz�tor sumelor �i termenelor de plat� prev�zute 
în contractele încheiate cu locatori/finan�atori din str�in�tate; 

h) în cazul persoanelor impozabile înregistrate ca pl�titori 
de tax� pe valoarea ad�ugat�, dac� din decontul privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� din luna precedent� rezult� taxa de rambursat, 
acestea au dreptul s� compenseze aceast� sum� cu suma datorat� 
potrivit prevederilor lit.c)-f)”,  

  iar la art.33 se precizeaz�: 
„ pentru neplata integral� sau a unei diferen�e din taxa pe 

valoarea ad�ugat� la termenul stabilit, persoanele impozabile 
datoreaz� major�ri de întârziere �i penalit��i de întârziere 
calculate conform legisla�iei privind calculul �i plata sumelor 
datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor �i taxelor”.    

La art.70 alin.(4) din H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii nr.345/2002, referitor la aplicarea 
art.29 din lege sunt redate înregistr�rile contabile ale 
obliga�iei de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� precum �i a 
modului de stingere prin plata efectiv� a acesteia sau prin 
compensarea efectuat� potrivit art.29 lit.D h) din lege iar la    
art.71 alin.(3) se precizeaz�: 

„T.V.A. datorat� conform prevederilor art.29 D lit.d) din 
lege, constatat� de organul de control fiscal ca neachitat� în 
termenul legal, dar eviden�iat� în contabilitate, va fi achitat� 
în termenele prev�zute în legisla�ia în vigoare privind controlul 
fiscal �i va fi înregistrat� în decontul de T.V.A. întocmit pentru 
luna în care plata se efectueaz�.Pentru neplata în termenul 
stabilit de lege a acestor sume se datoreaz� major�ri �i 
penalit��i de întârziere calculate conform legisla�iei privind 
calculul �i plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a 
impozitelor �i taxelor”.      

Prin O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispozi�ii din 
legisla�ia financiar-fiscal�  a fost modificat art.29 D lit.d) din 
Legea nr.345/2002 începând cu data de 01.03.2003, acesta având 
urm�torul cuprins:  

„(...) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat� vor eviden�ia taxa aferent� acestor 
opera�iuni (n.n.opera�iuni de leasing contractate cu locatori/ 
finan�atori din str�in�tate), atât ca tax� colectat� cât �i ca 
tax� deductibil� în decontul privind taxa pe valoarea ad�ugat� 
întocmit pentru luna în care este prev�zut� în contract data 
pentru plata ratelor �i/sau luna în care au loc pl��i de 
avansuri”.  

Pentru aplicarea acestui articol au fost emise solu�ii prin 
Decizia nr.8/2003 a Comisiei Fiscale Centrale, conform c�rora: 



 
adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/70 80 83 
 

12 

“ Taxa pe valoarea ad�ugat� neachitat� în termenul legal, 
eviden�iat� în contabilitate de persoanele impozabile înregistrate 
ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru opera�iuni de 
leasing contractate cu locatori/finan�atori din str�in�tate […] 
care au fost efectuate pân� la data de 1 martie 2003 exclusiv, se 
regularizeaz� astfel: […]. 

 Pentru opera�iunile prev�zute mai sus se datoreaz� dobânzi 
�i penalit��i de întârziere conform legisla�iei privind calculul 
�i plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a 
impozitelor �i taxelor”.  

Din contextul legal citat se re�ine c� în perioada 
15.03.2000-01.03.2003 contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat� aveau obliga�ia de a achita la bugetul 
statului taxa corespunz�toare sumelor �i termenelor de plat� 
prev�zute în contractele  de leasing financiar extern, în caz 
contrar fiind datorate major�ri �i penalit��i de întârziere pân� 
la data de 01.03.2003 exclusiv, când taxa neachitat� s-a 
regularizat prin stornarea din eviden�a contabil�. 

În spe��, se re�ine c� în perioada 04.09.2000-15.11.2002 
petenta a efectuat pl��i în baza contractului de leasing financiar 
extern nr...../04.09.2000 reprezentând avans �i 5 rate de leasing 
dar nu a achitat T.V.A. corespunz�toare acestora, în sum� total� 
de ........ lei.    

În schimb, petenta a înregistrat în eviden�a contabil� în 
lunile februarie, august �i noiembrie 2001 taxa aferent� avansului 
�i ratelor de leasing ca tax� deductibil�, contrar prevederilor 
O.U.G. nr.17/2000 �i ale pct.10.12 lit.d) din H.G. nr.401/2000 
conform c�rora dreptul de deducere prive�te numai taxa ce este 
înscris� în documente legale, respectiv în documentul care 
confirm� achitarea taxei pe valoarea ad�ugat� de contribuabilii 
înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru 
opera�iunile de leasing.  

De asemenea, în deconturile de tax� aferente acestor luni 
taxa dedus� a fost înregistrat� atât la rd.8-9 – “tax� 
deductibil�”  cât �i la rd.22 - “T.V.A. compensat�”, contrar 
Instruc�iunilor pentru completarea formularului “Decont privind 
taxa pe valoarea ad�ugat�”, unde se precizeaz� c� la acest rând se 
înscrie suma reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� de achitat la 
bugetul de stat în luna de raportare, compensat� în aceea�i 
perioad� din suma de rambursat prev�zut� în decontul de tax� depus 
la organul fiscal, aferent lunii precedente, în cazurile stabilite 
prin norme legale în vigoare. 

În normele legale în vigoare, respectiv pct.7.7 �i 7.8 din 
H.G. nr.401/2000 se precizeaz� c� se poate compensa din suma de 
rambursat rezultat� din decontul lunii precedente numai taxa pe 
valoarea ad�ugat� datorat� pentru serviciile contractate de 
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persoane juridice din România cu prestatori cu sediul în 
str�in�tate, prev�zute la pct.3.4, pentru care locul prest�rii se 
consider� a fi în România, altele decât opera�iunile de leasing.  

Drept urmare, pentru aceste opera�iuni petenta nu avea 
dreptul de a compensa taxa datorat� bugetului de stat aferent� 
ratelor �i termenelor din contractul de leasing cu taxa de 
rambursat rezultat� din decontul lunii precedente, �i, în plus, 
compensarea nici nu ar fi fost posibil� întrucât, în toate cele 
trei luni, taxa datorat� a fost mult mai mare decât taxa de 
rambursat rezultat� din deconturile lunilor precedente.    

Prin modul incorect de reflectare a T.V.A. aferent� 
opera�iunii de leasing în eviden�a contabil� �i în deconturile de 
T.V.A., atât ca tax� deductibil� cât �i ca taxa compensat�, nu a 
fost afectat� taxa r�mas� de plat� sau de rambursat pentru luna de 
raportare, înscris� la rd.25 �i 26 din deconturi, rezultat� din 
celelalte opera�iuni ale societ��ii. Acest aspect semnific� faptul 
c� T.V.A. aferent� opera�iunii de leasing nu a fost achitat� prin 
compensare, a�a cum eronat sus�ine petenta. 

În ceea ce prive�te T.V.A. aferent� ratelor de leasing 
pl�tite în lunile august �i noiembrie 2002, de�i conform Legii 
nr.345/2002 petenta avea posibilitatea de a stinge aceast� 
obliga�ie prin compensare cu taxa de rambursat rezultat� din 
deconturile lunilor anterioare, se re�ine c� petenta a eviden�iat 
eronat aceast� tax� în deconturile aferente acestor luni, ca tax� 
deductibil� �i compensat� deoarece, din deconturile lunilor 
precedente a rezultat T.V.A. de plat� �i nu T.V.A. de rambursat.   

Totu�i, aceast� opera�iune incorect� nu a influen�at taxa 
r�mas� de plat� sau de rambursat pentru perioada de raportare, 
lucru care demonstreaz� faptul c� taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� ratelor de leasing datorat� nu a fost achitat� prin 
compensare, a�a cum sus�ine nejustificat petenta. 

Sus�inerile contestatarei se întemeiaz� pe interpretarea 
eronat� a dispozi�iilor art.29 lit.D d) din Legea nr.345/2002, 
omi�ându-se faptul c�, modificarea acestora în sensul c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor de leasing nu se mai 
achit� la bugetul de stat ci doar se eviden�iaz� în contabilitate 
�i în deconturi ca tax� colectat� �i deductibil�  s-a produs de 
abia prin O.G. nr.36/2003, în vigoare începând cu data de 
01.03.2003 precum �i a solu�iilor privind aplicarea unor prevederi 
privind T.V.A. aprobate prin Decizia nr.8/2003, unde se stipuleaz� 
clar c� pentru taxa aferent� opera�iunilor de leasing, neachitat� 
pân� la data de 01.03.2003 se datoreaz� major�ri, dobânzi �i 
penalit��i de întârziere.        

În spe��, organul de inspec�ie a procedat în mod legal la 
calcularea de major�ri, dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru 
perioada 04.09.2000-28.02.2003, în cuantum total de ........ lei 
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deoarece petenta nu a achitat pân� la data de 01.03.3003 T.V.A. 
aferent� ratelor de leasing în sum� de ....... lei ci a 
eviden�iat-o eronat în contabilitate �i în deconturi, contrar 
dispozi�iilor legale citate. 

În consecin��, pentru argumentele expuse, urmeaz� a se 
respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia petentei cu privire la 
acest cap�t de cerere.  

 
  3) Referitor la cap�tul de cerere constând în impozitul pe 
profit stabilit suplimentar în sum� de ....... lei: 
 

Din cuprinsul Raportului de inspec�ie rezult� c� acest 
impozit a fost stabilit de organul de control ca urmare a  
cheltuielilor cu convorbirile telefonice în cuantum de ....... lei 
înregistrate în perioada 01.01.2001-30.06.2005 în contul 626, din 
facturile Romtelecom emise pe numele asociatului societ��ii, 
considerate a fi nedeductibile din punct de vedere fiscal, în 
temeiul prevederilor art.4 alin.(6) lit.j) din O.G. nr.70/1994 
republicat�, H.G. nr.402/2000, art.9 alin.(7) lit.h) din Legea 
nr.414/2002, H.G. nr.859/2002 �i art.21 alin.(4) lit.e) titlul II 
din Legea nr.571/2003, deoarece au fost efectuate în favoarea 
ac�ionarilor sau a asocia�ilor. 

Contestatara consider� ca fiind eronat� aprecierea organului 
de inspec�ie, sus�inând pe de o parte c� nu s-a avut în vedere 
faptul c� sediul societ��ii se afl� în imobilul proprietate a 
asociatului unic, pus la dispozi�ie cu titlu gratuit în baza unui 
contract de comodat încheiat în 01.01.2001, potrivit c�ruia, 
societatea avea obliga�ia de a suporta toate cheltuielile necesare 
folosin�ei acestuia, inclusiv cu telefonul iar, pe de alt� parte 
c� toate convorbirile telefonice Romtelecom au fost efectuate 
exclusiv în interesul societ��ii. 

În drept,potrivit O.G. nr.70/1994 republicat�, cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare, art.4 alin.(6) lit.j): 

“ […]Cheltuieli nedeductibile sunt: 
j)orice cheltuieli f�cute în favoarea ac�ionarilor sau a 

asocia�ilor, inclusiv dobânzile pl�tite în cazul contractelor 
civile, în situa�ia în care nu sunt impozitate la persoana fizic�; 
 Potrivit instruc�iunilor privind metodologia de calcul al 
impozitului pe profit, aprobate prin H.G. nr.402/2000: 
    “Sunt considerate cheltuieli f�cute în favoarea ac�ionarilor 
sau a asocia�ilor, în sensul prevederilor lit. j), urm�toarele: 
    - cheltuielile cu amortizarea, între�inerea �i cu repararea 
mijloacelor de transport utilizate de asociat sau de ac�ionar; 
    - cheltuielile de transport, cazare �i diurn� efectuate de 
ac�ionarul sau asociatul care nu are calitatea de angajat; 
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    - bunurile, m�rfurile �i serviciile acordate asocia�ilor sau 
ac�ionarilor, precum �i lucr�rile executate în favoarea acestora; 
    - cheltuielile cu chiria �i între�inerea spa�iilor puse la 
dispozi�ie acestora; 
    - alte cheltuieli efectuate în favoarea ac�ionarilor sau a 
asocia�ilor, care nu se refer� la activitatea desf��urat� de 
contribuabil. 
 În Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit, în vigoare 
în perioada 01.07.2002-31.12.2003, la art.9 alin.(7) lit.h) se 
precizeaz�: 
 “Potrivit prezentei legi, sunt nedeductibile fiscal: 
h) orice cheltuieli f�cute în favoarea ac�ionarilor sau 
asocia�ilor, altele decât cele generate de pl��i pentru bunurile 
livrate sau serviciile prestate contribuabilului la valoarea de 
pia��; 
 Conform H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea instruc�iunilor 
privind metodologia de calcul a impozitului pe profit, pct.9.9.: 

“Sunt considerate cheltuieli f�cute în favoarea ac�ionarilor 
sau asocia�ilor, potrivit art. 9 alin. (7) lit. h) din lege, 
urm�toarele: 
    a) cheltuielile cu amortizarea, între�inerea �i repararea 
mijloacelor de transport utilizate de c�tre asociat sau ac�ionar; 
    b) cheltuielile cu transportul, cazarea �i diurna, efectuate 
de c�tre ac�ionarul sau asociatul care nu are calitatea de 
salariat(...). 
    c) bunurile, m�rfurile �i serviciile acordate asocia�ilor sau 
ac�ionarilor, precum �i lucr�rile executate în favoarea acestora; 
    d) cheltuielile cu chiria �i între�inerea spa�iilor puse la 
dispozi�ie acestora; 
    e) alte cheltuieli. 

În Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare 
începând cu data de 01.01.2004 se precizeaz� c� nu sunt 
deductibile (art.21 alin.(4) lit.e): 

“e) cheltuielile f�cute în favoarea ac�ionarilor sau 
asocia�ilor, altele decât cele generate de pl��i pentru bunurile 
livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pre�ul de 
pia�� pentru aceste bunuri sau servicii”. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.44/2004, cuprinzând 
normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aceste 
dispozi�ii se refer� la: 

 
    “a) cheltuielile cu amortizarea, între�inerea �i repararea 
mijloacelor de transport utilizate de c�tre participan�i, în 
favoarea acestora; 
    b) bunurile, m�rfurile �i serviciile acordate participan�ilor, 
precum �i lucr�rile executate în favoarea acestora; 
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    c) cheltuielile cu chiria �i între�inerea spa�iilor puse la 
dispozi�ie acestora; 
    d) alte cheltuieli în favoarea acestora. 

În spe��, se re�ine c� facturile telefonice care au stat la 
baza înregistr�rii în contabilitate a cheltuielilor cu 
convorbirile telefonice Romtelecom au fost emise pentru postul 
telefonic nr......... instalat la adresa bd........ nr..., bl...., 
sc..., ap..., pe numele abonatului IONESCU ION. 

Din Raportul de inspec�ie rezult� c� la aceast� adres� este 
înregistrat sediul social al societ��ii CONSTANTA iar potrivit 
Contractului de comodat din 01.01.2001 se re�ine c� apartamentul a 
fost pus integral la dispozi�ia societ��ii cu titlu gratuit, de 
c�tre proprietarul s�u, dl.IONESCU ION, domiciliat în sat......, 
com......., jud.Constan�a, în scopul „înfiin��rii sediului” �i a 
desf��ur�rii activit��ii administrative(birouri). 

Conform contractului, una din obliga�iile comodatarului era 
aceea de a suporta cheltuielile necesare folosin�ei acestuia, 
respectiv cheltuielile de între�inere,ap�, lumin�, telefon. 

Din documentele anexate la dosarul contesta�iei reiese c� 
num�rul postului telefonic în cauz� este înscris în declara�iile 
depuse de societate la organele fiscale, respectiv : deconturi de 
T.V.A. din 2001, 2002, declara�ia cod 100 privind obliga�iile de 
plat� la buget aferent� lunii decembrie 2004, bilan�ul contabil la 
31.12.2004. 

Prin urmare, simplul fapt c� postul telefonic figureaz� pe 
numele asociatului unic al societ��ii, în calitate de proprietar 
al imobilului în care a fost instalat, nu constituie suficient 
temei pentru a considera cheltuilelile aferente ca fiind f�cute în 
favoarea asociatului deoarece, pe de o parte, la adresa respectiv� 
se afl� sediul social al societ��ii, telefonul este utilizat ca 
mijloc de identificare a firmei în rela�iile cu ter�ii iar, pe de 
alt� parte, organul fiscal nu precizeaz� dac� apartamentul este 
utilizat în scop de locuin�� de c�tre proprietar, atâta timp cât 
adresa sa de domiciliu este, conform c�r�ii de identitate 
nr....... eliberat� la data de ....07.1999, sat......, com......, 
jud.Constan�a.  

În spe��, aceast� categorie de cheltuieli nu se reg�se�te în 
cele precizate în textele de lege invocate de organul de control, 
motiv pentru care m�sura dispus� constând în neacordarea 
deductibilit��ii se re�ine a fi neîntemeiat�.     
 Pe cale de consecin��, se admite contesta�ia petentei 
referitoare la acest cap�t de cerere, cu consecin�a anul�rii 
par�iale a Deciziei de impunere �i a Raportului de inspec�ie 
pentru suma de ....... lei reprezentând impozit pe profit stabilt 
suplimentar în perioada 01.01.2001-30.06.2005. 
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  4)  Referitor la cap�tul de cerere constând în impozitul pe 
profit stabilit suplimentar în sum� de ...... lei �i T.V.A. în 
sum� de ...... lei aferent� cheltuielilor în cuantum de ...... lei 
reprezentând contravaloarea unor animale sc�zute din gestiune în 
luna decembrie 2004: 
 Din cuprinsul Raportului de inspec�ie rezult� c� cheltuielile 
în sum� de ...... lei reprezentând c/val. unor animale sc�zute din 
gestiune în luna decembrie 2004 au fost considerate nedeductibile 
de organul de control pentru motivul c� nu sunt aferente 
realiz�rii de venituri impozabile conform prevederilor art.21  
alin.(1) din Legea nr.571/2003 iar înregistrarea s-a efectuat pe 
baz� de not� contabil� �i nu pe document justificativ.  

Pentru acela�i motiv s-a considerat c� T.V.A. aferent� 
acestor cheltuieli în cuantum de ...... lei nu întrune�te 
condi�iile de deducere prev�zute la art.145 alin.(3) lit.a) din 
acela�i act normativ. 
    Petenta contest� aceste m�suri sus�inând c� aceste cheltuieli 
au fost efectuate în vederea acord�rii de cadouri pentru Cr�ciun 
angaja�ilor, în beneficiul copiilor minori ai acestora, aceste 
cheltuielile fiind deductibile, potrivit art.56 alin.(4) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 �i pct.97 din H.G. nr.44/2004 privind 
normele de aplicare, în limita sumei de 120 lei pe persoan�,  
reprezentând totodat�, venituri salariale neimpozabile. 

În dovedirea sus�inerii sale petenta a depus la dosar 
“Procesul verbal de predare purcei personalului angajat în anul 
2004”, document care nu a fost prezentat �i organelor de inspec�ie 
cu ocazia controlului efectuat, potrivit c�ruia în data de 
24.12.2004 au fost distribui�i salaria�ilor societ��ii, în func�ie 
de num�rul de copii ai acestora, un num�r de .... capete purcei, 
în cantitate total� de ..... kg.  

În drept, conform art.183 alin.(4) din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat: 

“Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei”. 

Potrivit temeiului legal invocat de contestatar�, respectiv  
art. 56 alin.(4) lit.a) titlul III - „Impozitul pe venit” din 
Legea nr.571/2003: 

“Urm�toarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale �i 
nu sunt impozabile, în în�elesul impozitului pe venit: 

a) […] veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori 
ai salaria�ilor.[…] Cadourile oferite de angajatori în beneficiul 
copiilor minori ai angaja�ilor, cu ocazia Cr�ciunului (…) sunt 
neimpozabile, în m�sura în care valoarea cadoului oferit fiec�rei 
persoane, nu dep��e�te 1.200.000 lei”. 
  La art.21 alin.(3) lit.c) titlul II - “Impozitul pe profit” 
se precizeaz� urm�toarele: 
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“  Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pân� la 2%, 

aplicat� asupra fondului de salarii realizat.[…] În cadrul acestei 
limite pot fi deduse �i cheltuielile reprezentând:… cadouri în 
bani sau în natur� oferite copiilor minori ai salaria�ilor…”. 

În spe��, se re�ine c� nu au aplicabilitate dispozi�iile 
legale invocate de contestatar� deoarece acestea se refer� la 
neimpozitarea din punct de vedere al impozitului pe venit datorat 
de salaria�i, a veniturilor primite de la angajatori, sub forma 
cadourilor pentru copii, ori în cazul de fa�� problema care se 
pune este dac� cheltuielile cu acordarea acestor cadouri pot fi 
deduse la calculul profitului impozabil al societ��ii �i, implicit 
al impozitului pe profit, atâta timp cât nu au fost impozitate la 
persoanele beneficiare.     

Prin urmare, incidente spe�ei sunt dispozi�iile art.21 
alin.(3) lit.c) mai sus citate, conform c�rora aceste cheltuieli 
intr� în categoria celor sociale care pot fi deduse în limita a 2% 
din fondul de salarii realizat. 

Deoarece în spe�� acest aspect nu a fost analizat de organul 
de inspec�ie întrucât documentul justificativ al înregistr�rii 
cheltuielilor cu animalele în sum� de …………… lei nu a fost 
prezentat la momentul efectu�rii controlului, se vor desfiin�a 
par�ial Raportul de inspec�ie �i Decizia de impunere atacate 
pentru cap�tul de cerere constând în impozitul pe profit stabilit 
suplimentar în cuantum de …………… lei, urmând ca la reverificare s� 
se stabileasc� încadrarea cheltuielilor cu animalele în cuantum de 
………… lei în limita de deductibilitate prev�zut� de lege. 

În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
…………… lei dedus� din fact. nr………… din data de 21.05.2004, se 
re�ine a fi întemeiat� legal m�sura dispus� de organul de 
inspec�ie întrucât, potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, art.145 alin.(3) lit.a): 

“dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
are dreptul s� deduc�: 

a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate (…) de o alt� persoan� 
impozabil�”.       

În spe��, se re�ine c� animalele achizi�ionate nu au fost 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ci au fost 
predate cu titlu gratuit salaria�ilor societ��ii, în beneficiul 
copiilor minori. 

În conformitate cu prevederile art.128 alin.(4) din Legea 
nr.571/2004, “ preluarea de c�tre persoane impozabile a bunurilor 
achizi�ionate (…) pentru a fi utilizate în scopuri care nu au 
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leg�tur� cu activitatea economic� desf��urat� sau pentru a fi puse 
la dispozi�ia altor persoane în mod gratuit constituie livrare de 
bunuri efectuat� cu plat�, dac� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
bunurilor respective (…) a fost dedus� total sau par�ial”.          

În spe��, de�i opera�iunea privind acordarea  de bunuri cu 
titlu gratuit salaria�ilor sub form� de cadouri este o opera�iune 
impozabil� din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, 
contestatara nu a colectat T.V.A. aferent� animalelor predate 
angaja�ilor, situa�ie în care nu are drept de deducere a taxei 
aferent� achizi�iei acestora. 

Pentru argumentele expuse, urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� de petent� cu privire la 
cap�tul de cerere constând în T.V.A. în sum� de …………… lei. 

 
5) Referitor la cap�tul de cerere constând în impozitul pe 

profit stabilit suplimentar în sum� de ....... lei �i T.V.A. în 
sum� de ....... lei aferente cheltuielilor în cuantum de ....... 
lei reprezentând semin�e de rapi��: 
 Din cuprinsul Raportului de inspec�ie se re�ine c� impozitul 
pe profit stabilit suplimentar este aferent cheltuielilor cu 
semin�ele de rapi�� în sum� de ....... lei, înregistrate în luna 
septembrie 2000 în contul 6015 - „Cheltuieli cu semin�ele”, 
considerate nedeductibile din punct de vedere fiscal în temeiul 
prevederilor art.4 alin.(4) din O.G. nr.70/1994 republicat�, cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare, pentru motivul c� acestea 
nu s-au reg�sit în veniturile impozabile ale societ��ii. 
 Pentru acela�i motiv s-a considerat c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� achizi�iei acestor semin�e nu întrune�te 
condi�iile de deducere prev�zute la art.18 lit.a) din O.U.G. 
nr.17/2000, precizându-se totodat� c� societatea nu a prezentat în 
timpul controlului proces verbal de calamitate înregistrat la 
organele locale, respectiv la Direc�ia Agricol�.  

Petenta contest� aceast� m�sur� sus�inând c� în anul agricol 
2000-2001 cultura de rapi�� a fost calamitat� datorit� înghe�ului, 
prezentând în acest sens ca dovad� adresa nr...../14.03.2006 emis� 
de Prim�ria Corbu prin care se confirm� faptul c� societatea a 
întocmit �i depus acte de calamitate, acestea fiind înregistrate 
sub nr...../05.04.2001. 

Totodat�, afirm� c� în O.U.G. nr.217/1999 aceste cheltuieli 
nu se reg�sesc în categoria celor enumerate expres ca fiind 
nedeductibile fiscal, motiv pentru care consider� c� m�sura 
constând în stabilirea impozitului pe profit în sum� de ...... lei 
�i a neadmiterii dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ....... lei nu este întemeiat� legal. 
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În drept, potrivit prevederilor art.4 alin.(4) din O.G. 
nr.70/1994 republicat�, cu complet�rile �i modific�rile 
ulterioare: 

„La calculul profitului impozabil cheltuielile sunt 
deductibile numai dac� sunt aferente realiz�rii veniturilor”.    

În spe��, se re�ine c� prin înregistrarea în luna septembrie 
2000 a cheltuielilor cu semin�ele de rapi�� în sum� de ………… lei, 
petenta a influen�at negativ profitul impozabil al acestui an, 
deoarece nu a înregistrat concomitent �i venituri din produc�ia în 
curs de execu�ie pentru cultura de rapi�� aferent� anului agricol 
2000-2001, a�a cum se prevede în  Regulamentul privind aplicarea 
Legii contabilit��ii, aprobat prin H.G. nr.704/1993.     

De asemenea, se re�ine c� nici în anul 2001 nu s-au ob�inut 
venituri impozabile din cultura de rapi�� ca urmare a faptului c� 
aceasta a fost distrus� datorit� condi�iilor meteo nefavorabile 
(înghe�). 

În aceste condi�ii, întrucât nu s-au realizat venituri din 
cultura de rapi��, nici cheltuielile cu semin�ele nu sunt 
deductibile la calculul profitului impozabil, în conformitate cu 
dispozi�iile legale sus men�ionate. 

Împrejurarea c� cultura de rapi�� a fost calamitat� nu este 
de natur� a conduce la admiterea deducerii cheltuielilor, întrucât 
în legisla�ia în materie de impozit pe profit nu este prev�zut� 
nici o excep�ie cu privire la aceast� situa�ie. 

Mai mult, la art.4 alin.(6) lit.h) din O.G. nr.70/1994 
republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, se 
prevede: 

“ … cheltuielile nedeductibile sunt: 
h) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor 

constatate lips� din gestiune sau degradate �i neimputabile“, 
neintrând sub inciden�a acestor prevederi cheltuielile de aceast� 
natur� pentru care s-au încheiat contracte de asigurare(H.G. 
nr.402/2000 pentru aprobarea instruc�iunilor privind metodologia 
de calcul a impozitului pe profit). 
 În spe��, cultura de rapi�� distrus� prin înghe� se 
încadreaz� în categoria stocurilor - “Produse în curs de execu�ie” 
degradate �i neimputabile pentru care petenta nu a încheiat 
contracte de asigurare, situa�ie în care cheltuielile aferente 
acesteia sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil. 
 Pentru argumentele expuse, se re�ine a fi neîntemeiat� 
contesta�ia petentei privitoare la acest cap�t de cerere, motiv 
pentru care se va respinge ac�iunea formulat� împotriva 
impozitului pe profit stabilit suplimentar în cuantum de ………… lei. 
 În ceea ce prive�te m�sura organului de control constând în 
neadmiterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ………… lei, se re�in urm�toarele: 
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 În drept, art.18 lit.a) din O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, prevede: 

“Contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat� au dreptul la deducerea taxei aferente bunurilor �i 
serviciilor achizi�ionate destinate realiz�rii de: opera�iuni 
supuse taxei conform art.17”.    

În acela�i timp, la pct.10.18 din H.G. nr.401/2000 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� se precizeaz�: 

“Nu se recalculeaz� taxa pe valoarea ad�ugat� dedus�, 
potrivit legii, aferent� bunurilor distruse sau depreciate 
calitativ ca urmare a unor calamit��i sau altor cauze de for�� 
major�”.   
    În spe��, prin adresa emis� în data de 14.03.2006 de Prim�ria 
com.Corbu se confirm� faptul c� petenta a întocmit în data de 
05.04.2001 acte de calamitate pentru cultura de rapi��. 
 Deoarece actele respective (procese verbale de calamitate) nu 
au fost puse la dispozi�ia organului de inspec�ie la data 
controlului �i nici la dosarul contesta�iei, se va desfiin�a 
par�ial Decizia de impunere �i Raportul de inspec�ie atacate, 
pentru suma de ………… lei reprezentând T.V.A., urmând ca la 
reverificare organul de inspec�ie s� reanalizeze deductibilitatea 
T.V.A. în raport de documentele care dovedesc starea de calamitate 
pentru cultura de rapi��. 
 

6) Referitor la cap�tul de cerere constând în major�ri, 
dobânzi �i penalit��i de întârziere în sum� de ...... lei aferente 
impozitului pe profit precum �i cele în cuantum de ...... lei 
aferente T.V.A.: 

Având în vedere c� prin solu�iile pronun�ate la capetele de 
cerere anterioare se modific� cuantumul impozitului pe profit �i 
al taxei pe valoarea ad�ugat� stabilite suplimentar de organul de 
control pentru perioada 2000 - iunie 2005 �i implicit baza de 
calcul pentru obliga�iile fiscale accesorii acestora, pe cale de 
consecin�� se va desfiin�a par�ial Decizia de impunere 
nr…………/17.01.2006 precum �i Raportul de inspec�ie din 12.01.2006 
pentru accesoriile contestate, respectiv: major�ri, dobânzi �i 
penalit��i de întârziere impozit pe profit în sum� total� de 
……………… lei precum �i major�ri, dobânzi �i penalit��i de întârziere 
T.V.A., în cuantum de …………… lei. 

Urmare acestei solu�ii se vor recalcula obliga�iile accesorii 
în func�ie de debitele r�mase stabilite în sarcina contestatarei. 

 
7) În ceea ce prive�te solicitarea de suspendare a execut�rii  

Deciziei de impunere, având în vedere solu�iile pronun�ate prin 
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prezenta decizie, se re�ine c� aceasta este r�mas� f�r� obiect, 
motiv pentru care urmeaz� a se respinge. 

 
 Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor  

art. 186 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se 

 
 

DECIDE: 
 

 
1. Admiterea contesta�iei formulate împotriva Deciziei de 

impunere nr.... din 17.01.2006 �i a Raportului de inspec�ie din 
data de 12.01.2006 emise de S.A.F. - A.C.F. Constan�a, cu 
consecin�a anul�rii par�iale a acestor acte pentru obliga�iile 
bugetare în cuantum total de ....... lei, constând în: 

� ........ lei - T.V.A. 
� ........ lei – impozit pe profit 

2.  Respingerea contesta�iei formulate pentru suma total� de 
...... lei, constând în : 

�  ...... lei – T.V.A. 
�  ...... lei – impozit pe profit 
�  ...... lei – major�ri �i dobânzi T.V.A.leasing extern 
�  ...... lei – penalit��i T.V.A. leasing extern; 
 

     3. Desfiin�area par�ial� a actelor atacate pentru obliga�iile 
bugetare în cuantum total de ...... lei, constând în: 
 

�   ..... lei – impozit pe profit 
�   ..... lei – major�ri �i dobânzi impozit pe profit 
�   ..... lei – penalit��i impozit pe profit 
�   ..... lei – T.V.A. 
�   ..... lei – major�ri �i dobânzi aferente T.V.A. 
�   ..... lei – penalit��i aferente T.V.A. 
 

      4.   Respingerea cererii de suspendare a execut�rii Deciziei 
de impunere, ca fiind r�mas� f�r� obiect. 

  
Urmare acestei solu�ii, S.A.F. - Activitatea de control 

fiscal Constan�a va întocmi un nou raport de inspec�ie �i o nou� 
decizie de impunere care va avea în vedere strict considerentele 
expuse în cuprinsul prezentei decizii.     
  

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în 
termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) din 
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Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004.   
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