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Serviciul Solu ionare Contesta ii
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300081 Timi oara
Tel : +0256 499 334
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D E C I Z I E NR. 217/63/18.02.2015
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC X SRL, înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice Timi sub nr.X/20.06.2012, reînregistrat la Direc ia
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr.X/18.11.2014
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale Regionale a
Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de Administra ia Jude ean a Finan elor
Publice Timi - Serviciul de Inspec ie Fiscal Persoane Juridice 2 prin adresa nr.
X/18.11.2014, înregistrat la D.G.R.F.P.Timi oara sub nr. X/18.11.2014, privind reluarea
procedurii de solu ionare a contesta iei înregistrat
la D.G.F.P.Timi
sub
nr.X/20.06.2012 formulat de SC X SRL, cu sediul în X, str. X, nr. X, jud. X,
înmatriculat la ORC X sub nr.J/X/X/X, CUI RO X, împotriva Deciziei de impunere nr.
X/09.04.2012 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal , emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. X/09.04.2012.
Prin Decizia nr. X/29.06.2012 emis în solu ionarea contesta iei, înregistrat sub
nr.28389/20.06.2012, împotriva Deciziei de impunere nr.X/09.04.2012 privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012 s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei în
baza art.214 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu
modific rile i complet rile ulterioare, procedura administrativ urmând a fi reluat în
conformitate cu dispozi iile art.214 alin.(3) din acela i act normativ.
Prin adresa nr.X/18.11.2014, înregistrat la D.G.R.F.P.Timi oara sub nr.
X/18.11.2014, A.J.F.P.Timi - Serviciul de Inspec ie Fiscal Persoane Juridice 2 a
comunicat Serviciului de Solu ionare Contesta ii:
- copia Rezolu iei de neîncepere a urm ririi penale din data de 18.03.2013 dat
de Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012, împreun cu Referatul cu
propunere de neîncepere a urm ririi penale,
- un exemplar al adresei de r spuns nr. X/18.11.2014 la solicit rile formulate de
SC X SRL (adresa din 11.11.2014), cu domiciliul procedural ales în vederea comunic rii
tuturor actelor la Cabinet de avocat X, cu sediul în X, str. X, nr.X, ap.X, jud.X, înso it de
originalul împuternicirii avoca iale nr.X/03.11.2014.
Prin Rezolu ia de neîncepere a urm ririi penale din data de 18.03.2013 dat de
Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012, s-a dispus neînceperea
urm ririi penale fa de numitul X, administrator al SC X SRL, sub aspectul s vâr irii
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infrac iunilor prev zute de art. 4 i art.9 lit.f) din Legea nr.241/2005 privind prevenirea i
combaterea evaziunii fiscale.
Având în vedere Decizia nr.X/29.06.2012 în solu ionarea contesta iei formulat
de SC X SRL, înregistrat la D.G.F.P. Timi sub nr.X/20.06.2012, precum i Rezolu ia
de neîncepere a urm ririi penale din data de 18.03.2013 dat de Parchetul de pe lâng
Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012, Serviciul Solu ionare Contesta ii, prin adresa
nr.X/20.01.2015, înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr.X/21.01.2015 a solicitat
Serviciului Juridic s comunice dac împotriva Rezolu iei de NUP sus men ionate a fost
formulat plângere, respectiv dac motivul de încetare a suspend rii solu ion rii
contesta iei a r mas definitiv.
Prin adresa de r spuns nr. X/26.01.2015, înregistrat la D.G.R.F.P.Timi oara sub
nr. X/27.01.2015, Serviciul Juridic a comunicat c : „din consultarea eviden elor conduse
la Serviciul Juridic al A.J.F.P. Timi nu se reg se te înregistrat un dosar cu acest obiect,
situa ie în care serviciul nostru nu a formulat plângere împotriva rezolu iei men ionate.”
Prin urmare, având în vedere Rezolu ia de neîncepere a urm ririi penale din data
de 18.03.2013 dat de Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012, r mas
definitiv , nefiind atacat cu plângere, D.G.R.F.P.Timi oara prin Serviciul Solu ionare
Contesta ii va relua procedura administrativ de solu ionare a contesta iei formulat de
SC X SRL împotriva Deciziei de impunere nr. X/09.04.2012 privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr.X/09.04.2012, pentru suma total de X lei, din care:
- X lei - impozit pe profit suplimentar de plat ,
- X lei - major ri de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar
de plat ,
- X lei - penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar
de plat ,
- X lei - taxa pe valoarea ad ugat suplimentar de plat .
I. Contesta ia este formulat împotriva Deciziei de impunere nr. X/09.04.2012
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis în
baza Raportului de inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012/X/09.04.2012, prin care a fost
reverificat modul de eviden iere, calcul i virare a TVA i impozitul pe profit pentru
perioada 01.01.2006-31.03.2011 comunicat societ ii în data de 11.05.2012, prin care
solicit anularea acestui act administrativ fiscal ca nelegal i netemeinic pentru motivele
care urmeaz :
Contestatoarea arat c prin decizia nr.X/20.02.2012 emis de DGFP Timi ,
Biroul de solu ionare contesta ii, a fost solu ionat contesta ia înregistrat împotriva
m surilor dispuse prin Decizia de impunere nr.X/30.06.2011 i Decizia nr.X/01.08.2011
anexate, dispunându-se desfiin area i refacerea DECIZIEI de impunere cu privire la
suma de X lei (deductibilitatea cheltuielilor privind achizi ia de materiale de la SC X SRL
i SC X SRL în sum de X lei i deductibilitatea cheltuielilor privind activele cedate în
sum de X lei).
De asemenea, s-a decis desfiin area deciziei nr.X/30.06.2011 i a Deciziei
nr.X/01.08.2011, i refacerea acestora cu privire la major rile de întârziere i penalit ile
de întârziere, calculate ca fiind datorate urmare a impozitului pe profit suplimentar sus men ionat de X lei.
Cu privire la TVA s-a decis desfiin area i refacerea deciziilor de impunere în
ceea ce prive te suma de X lei reprezentând TVA aferent achizi iilor de materiale de la
SC X SRL i SC X SRL.
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Pe fondul contesta iei, contestatoarea men ioneaz c subzist argumentele care
au fost avute în vedere de c tre Biroul de solu ionare contesta ii.
În principal îns , contestatoarea subliniaz faptul c solicit anularea deciziei de
impunere X/09.04.2012 emis
în temeiul Raportului de inspec ie fiscal
nr.X/09.04.2012/X/09.04.2012, fiind vorba de facto doar de SIMULAREA UNUI
CONTROL de c tre Structura de Administrare Fiscal - Activitatea de Inspec ie Fiscal ,
acesta nefiind dispus la invalidarea rezultatelor stabilite de organele de control potrivit
Deciziei de impunere X/30.06.2011.
De asemenea, arat c de i, ordinul de serviciu a fost emis la data de
05.03.2012, la data de 02.03.2012 !!! (a se vedea pagina 3 din raportul de inspec ie
fiscal nr. X/09.04.2012X/09.04.2012) organele de inspec ie fiscal s-au deplasat la
adresa sediului social al SCX SRL, str. X nr. X, unde se afirm c nu a putut fi
identificat societatea. NU SE FACE NICIO PRECIZARE CU PRIVIRE LA ORA LA
CARE SE PRETINDE CA ORGANELE DE CONTROL S-AR FI PREZENTAT LA
ADRES .
Mai mult, de i în cadrul contesta iei admise în parte în urma c reia s-a dispus
anularea deciziilor de impunere i refacerea controlului, societatea a fost reprezentat i
s-a indicat drept sediu pentru comunicarea tuturor actelor de procedur Ia societatea
civil de avoca i „X & X", X, str. X nr. X, ap. X, invita iile au fost emise la data de
07.03.2012 tot la sediul social i la adresa de domiciliu a administratorului statutar,
coresponden restituit cu men iunea avizat reavizat expirat termenul de p strare.
De altfel, având în vedere data stabilit pentru efectuarea controlului la sediul
DGFP Timi - 12.03.2012 (un termen nerezonabil de scurt) prezen a unui reprezentant
al contestatoarei ar fi fost posibil doar dac aceasta ar fi ridicat coresponden a avizat
în chiar prima zi).
Societatea apreciaz c prin aceast atitudine organele de control au dat dovada
de rea credin , procesul verbal prin care se constat situa ia contestatoarei nefiind
încheiat în teren, i eventual contrasemnat de un martor care s ateste prezen a
organelor de control la adres i lipsa contribuabilului la sediul declarat.
Referitor la fondul cauzei, contestatoarea precizeaz urm toarele:
Referitor la impozitul pe profit
În ceea ce prive te Motivul de fapt: societatea deduce cheltuieli reprezentând
cantit i însemnate de materiale de construc ii de pe facturi întocmite de S.C. X S.R.L. X
i S.C. X S.R.L. X, f r a putea face dovada efectu rii transportului i intr rii în gestiune
a acestora, respectiv f r a putea prezenta organelor de control avizele de înso ire pe
baza c rora aceste materiale au circulat pe traseul X-X.
Contestatoarea sus ine c a f cut diligen e pentru a putea face dovada intr rii în
gestiune a materialelor, este necesar doar stabilirea cadrului legitim pentru ca organele
de control s verifice aceste documente.
Temeiul de drept invocat este: "art.21 alin.(4) lit.f) din Codul fiscal actualizat,
coroborat cu Ordinul 2226/2006, art. 3.
Art.21 alin.(4) lit.f) din Codul fiscal, actualizat specific urm toarele: „cheltuielile
înregistrate în contabilitate care nu au la baz un document justificativ, potrivit legii, prin
care s se fac dovada efectu rii opera iunii, sau intr rii în gestiune, dup caz, potrivit
normelor".
Contestatoarea precizeaz c materialele de construc ii (care sunt considerate
nedeductibile în Decizia de impunere ) sunt destinate obiectului de activitate desf urat
de societate i anume lucr ri de construc ii i sunt cuprinse în devizele întocmite.
Materialele sunt înscrise în facturi întocmite în conformitate cu prevederile art.
155 din Codul fiscal actualizat i cuprind toate elementele obligatorii privind data livr rii,
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cantitatea, pre ul, valoarea, expedi ia, etc. Nu este imperativ prezentarea avizelor de
înso ire având în vedere faptul c acestea au fost înscrise în factur , societatea a utilizat
mijloace de transport proprii sau firme specializate de transport iar în momentul sosirii la
destina ie s-a efectuat recep ia acestora pe factur fiind indicat lâng
tampila de
recep ionat marfa i numele i codul numeric personal al persoanei care a efectuat
recep ia.
În ceea ce prive te Ordinul 2226/2006, la art.3 se stipuleaz : „În situa iile în care
bunurile circul f r s fie înso ite de factur , documentul utilizat pe perioada
transportului este avizul de înso ire a m rfii".
În cazul în spe , contestatoarea precizeaz c factura este documentul care a
înso it transportul pe tot parcursul, deci nu a fost necesar întocmirea avizului de
înso ire.
În alt ordine de idei, suma de X lei, considerat cheltuial nedeductibi nu se
reg se te ca atare în anexa nr.9 a a cum precizeaz eronat organul de control.
Din aceste motive consider c suma de X lei reprezint cheltuieli deductibile
fiscal pentru anul 2008 iar diferen a de impozit pe profit calculat în decizia de impunere
de X lei i major rile de întârziere de X lei, nu se datoreaz de societate.
De asemenea, contestatoarea arat c situa ia este similar i în cazul aceleia i
categorii de cheltuieli pentru anul 2009 - "Motivul de fapt: societatea deduce cheltuieli
reprezentând cantit i de „materii prime aluminiu, fier, cabluri, sticl " de pe facturi
întocmite de S.C. X S.R.L. X f r a putea face dovada efectu rii transportului i intr rii în
gestiune a acestora, respectiv f r a putea prezenta organelor de control avizele de
înso ire pe baza c rora aceste materiale au circulat pe traseul X-X. Din celea i motive
ar tate mai sus, pentru anul 2009, suma de X lei i X lei TVA reprezint cheltuieli
deductibile fiscal.
În ceea ce prive te înregistrarea în eviden a contabil cu formula contabil :
6583<cheltuieli cu activele cedate> = 211 Terenuri/X lei, contestatoarea precizeaz ca
terenul nu este vândut ci este terenul pe care societatea a început în anul 2008
construc ia celor dou ansambluri de locuin e din com.X. Trecerea pe cheltuieli a
acestuia este înregistrat eronat întrucât nu are coresponden a cu nici un cont de venit,
nemajorând valoarea produselor finite ob inute.
În leg tur cu acest aspect arat c terenul pe care s-au construit apartamentele
ESTE VÂNDUT clien ilor, odat cu apartamentele respective, fapt stipulat în
antecontracte, contracte i în extrasele de carte funciar cu care au fost intabulate de
proprietari. Înregistrarea contabil de intrare i de ie ire a terenului în i din proprietatea
firmei este corect .
Dac activele imobilizate ie ite nu sunt supuse amortiz rii, întreaga valoare
contabil se înregistreaz pe debitul contului 6583 "Cheltuieli privind activele cedate i
alte opera ii de capital" i în creditul conturilor de imobiliz ri.
Chiar dac pre ul terenului nu a fost eviden iat/mp i contat din punct de vedere
contabil, el a majorat valoarea imobilului vândut i este reflectat în pre ul final.
Prin urmare, contestatoarea consider c suma de X lei reprezint pre ul
terenului, este deductibil fiscal, iar diferen a de impozit pe profit de X lei i major rile de
întârziere aferente de X lei, nu se datoreaz de societate, fiind calculate eronat.
În concluzie, contestatoarea solicit s se dispun
i anularea diferen ei de
impozit pe profit stabilit suplimentar în sum de X Iei precum i major rile de întârziere
i penalit ile de întârziere corelative potrivit deciziei X/09.04.2012, nefiind datorate de
societate.
Referitor la TVA
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În ceea ce prive te Motivul de fapt: - societatea a dedus în luna decembrie 2008
i ianuarie 2009, TVA în sum total de X lei de pe facturile emise de SC X SRL i SC
X SRL, reprezentând „materii prime diverse", „materiale de construc ii", facturi care la
rubrica „furnizor" nu au înscrise adresa complet a furnizorului în conformitate cu
prevederile art. 155 (5) din Codul fiscal actualizat. Totodat societatea nu poate face
dovada efectu rii transportului i intr rii în gestiune a acestora, neputând prezenta
organelor de control avizele de înso ire pe baza c rora aceste materiale (în cantit i
însemnate) au circulat pe traseul X -X.
Referitor la afirma ia organului fiscal „facturi care la rubrica Furnizor" nu au
înscrise adresa complet a furnizorului în conformitate cu prevederile art 155 (5) din
Codul fiscal actualizat", face precizarea c organul fiscal nu a coroborat aceste
prevederi cu cele ale pct.72 din NM de aplicare a codului fiscal.
Astfel, potrivit pct.72 alin.(5): "Prevederile art. 155 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal
referitoare la adresa furnizorului/prestatorului vor cuprinde cel pu in urm toarele
informa ii: localitatea, strada i num rul."
Contestatoarea face precizarea c facturile în spe cuprind, pe lâng celelalte
date obligatorii i aceste informa ii referitoare la localitatea, strada i num rul, fiind
emise cu respectarea prevederilor art. 155 (5) din Codul fiscal actualizat i a pct.72 (5)
din NM de aplicare a Codului fiscal, actualizat.
În legatur cu avizele de înso ire a m rfii, a a cum a fost prezentat la capitolul
privind impozitul pe profit, materialele transportate au fost cuprinse în facturi care
cuprind toate elementele necesare în conformitate cu prevederile legale, nefiind
necesar întocmirea de avize. Societatea a utilizat mijloacele de transport proprii iar în
momentul sosirii la destina ie s-a efectuat recep ia acestora - anexa copie facturi, note
de recep ie.
Mai mult, aceste materiale de construc ii sunt destinate obiectivului de activitate
desf urat de societate i anume lucr ri de construc ii i sunt cuprinse în devizele
întocmite.
În ceea ce prive te Ordinul 2226/2006, la art.3 se stipuleaz : „ În situa iile în care
bunurile circul f r s fie înso ite de factur , documentul utilizat pe perioada
transportului este avizul de înso ire a m rfii". În cazul în spe , factura este documentul
care a înso it transportul pe tot parcursul, deci nu a fost necesar întocmirea avizului de
înso ire. Din aceste motive consider c TVA în sum de X lei reprezint TVA
deductibil .
În concluzie, contestatoarea solicit anularea actului administrativ fiscal ca
nelegal i netemeinic în ceea ce prive te stabilirea unei obliga ii de plat în sum de X
lei reprezentând impozit pe profit i X lei reprezentând TVA respins la rambursare,
precum i major rile de întârziere i penalit ile de întârziere corelative potrivit deciziei
X/09.04.2012, acestea nefiind datorate de societate.
II. Potrivit Raportului de inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012 care a stat la baza
Deciziei de impunere nr.X/09.04.2012 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal , contestat , inspec ia fiscal la SC X SRL X a fost
programat a se efectua urmare a adresei nr. X/16.02.2012 emis de ANAF - DGFP
Timi , Biroul Solu ionare Contesta ii, adres înregistrat la AIF sub nr. X/22.02.2012,
prin care se solicit reverificarea contribuabilului urmare solu iilor de la pct. 2, 3, 4, 5, 7
din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea contesta iei formulate de SC X SRL
din X.
În cuprinsul Raportului de inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012, organele de inspec ie
fiscal consemneaz urm toarele:
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În data de 02.03.2012, s-au deplasat la adresa sediului social al SC X SRL X, str.
X nr. X jud.X, îns nu a fost identificat societatea la adresa respectiv . La aceast
adres se afla un imobil ai c rui locatari nu au putut da rela ii despre SC X SRL X.
În data de 07.03.2012, conform procedurilor opera ionale de control, organele de
inspec ie fiscala au trimis o invita ie pe numele administratorului societ ii, respectiv dl. X
domiciliat în X, str. X, bl. X, et.X, ap. X i o invita ie Ia sediul societ ii din X, str. X, nr. X,
X1 + X 2 X, jud. X, invita ii înregistrate la DGFP Timi -AIF sub nr. X/07.03.2012, pentru
prezentarea la sediul DGFP Timi în data de 12.03.2012 cu documentele financiar –
contabile, în vederea efectu rii reverific rii fiscale privind solu iile de la pct. 2, 3, 4, 5 i 7
din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea contesta iei depuse de SC X SRL X.
Invita iile emise au fost înapoiate cu men iunea „Expirat termen de p strare, fiind
înapoiate la DGFP - AIF Timi în data de 21.03.2012, respectiv 29.03.2012."
Pân la data încheierii inspec iei fiscale, societatea nu a fost reprezentat de
administratorul societ i dl. X.
Organele de inspec ie fiscal men ioneaz c , întrucât reprezentan ii legali ai
societ ii nu au pus la dispozi ie documentele fnanciar-contabile ale societ ii, inspec ia
fiscal s-a efectuat în lipsa reprezentan ilor legali ai societ ii.
De asemenea, se men ioneaz c , în conformitate cu OMFP nr. 1304/2004 dat
în aplicarea prevederilor OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat
organele de control au întocmit un Proces verbal de cercetare la fa a locului, în care au
consemnat aspectele care pot fi de natur penal , conform prevederilor Legii
nr.241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale.
Astfel, echipa de inspec ie fiscal a încheiat Procesul-verbal nr. 108/02.04.2012,
anexat la Raportul de Inspec ie Fiscal împreun cu invita iile respective (anexa nr. 1).
Verificarea s-a efectuat la sediul DGFP Timi , Bd. X nr. X, cam. X, jud. Timi , în
perioada 30.03.2012 - 02.04.2012.
Având în vedere faptul c SC X SRL X nu func ioneaz la sediul social declarat,
iar reprezentan ii legali ai societ ii nu s-au prezentat pentru a pune la dispozi ia
controlului Registrul unic de control, în temeiul art. 102 alin. (6) din O.G. nr. 92/2003 cu
modific rile i complet rile ulterioare, a fost încheiat un Proces-verbal în care a fost
consemnat data de începere a inspec ie fiscale par iale, ca fiind data de 30.03.2012.
Impozitul pe profit
Perioada supus controlului: 01.01.2006 - 31.03.2011.
Cu privire la pct.2 din Decizia nr. X/20.02,2012 privind solu ionarea contesta iei
depus de SC X SRL X prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei de
impunere nr. X/30.06.2011 pentru suma de X lei reprezentând impozit pe profit
(deductibilitatea cheltuielilor privind achizi ia de materiale de la SC X SRL i SC X SRL
în sum de X lei i deductibilitatea cheltuielilor privind activele cedate în sum de X lei),
organele de inspec ie fiscal consemneaz :
Având în vedere faptul c reprezentantul legal al societ ii nu a pus la dispozi ie
documente contabile i fiscale în vederea efectu rii inspec iei fiscale, precum i faptul c
din con inutul Deciziei de impunere nr.X/20.02.2012 nu rezult existen a unor elemente
probante suplimentare celor care au fost luate în considerare de controlul precedent,
organele de control au procedat Ia repunerea obliga iilor fiscale stabilite prin Decizia de
impunere nr.X/30.06.2011.
De asemenea, având în vedere faptul c societatea nu func ioneaz la sediul
social declarat, iar reprezentantul legal nu a pus la dispozi ie documentele contabile
pentru a se putea verifica dac achizi iile din rela ia cu SC X SRL i SC X SRL sunt
eviden iate în sold ca m rfuri achizi ionate sau dac au fost utilizate, organele de control
sunt îndrept ite s constate c :
- societatea nu a f cut dovada transportului de la X la X,
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- societatea nu a f cut dovada intr rii acestor materiale de construc ii în valoare
de X lei în gestiune,
- societatea nu a f cut dovada asupra deductibilit ii cheltuielilor privind activele
cedate în sum de X lei.
Prin urmare, echipa de inspec ie fiscal a constatat c baza impozabil este de X
lei, pentru care impozitul pe profit stabilit suplimentar, este în sum de X lei.
Astfel, organele de inspec ie fiscal precizeaz :
În conformitate cu prevederile art.9 lit.b) din OG nr.15/1996 privind înt rirea
disciplinei financiar-valutare, actualizat , SC X SRL X este obligat s p streze, la
sediul declarat, documentele justificative care stau la baza înregistr rilor în contabilitate,
precum i registrele contabile legale i s Ie pun la dispozi ia organelor în drept.
Potrivit art. 65 alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul fiscal, sarcina probei în
dovedirea situa iei de fapt fiscale revine contribuabilului care " are sarcina de a dovedi
actele i faptele care au stat Ia baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate
organului fiscal."
În conformitate cu prevederilor art. 11 alin.(1) din Legea 571/2003 cu modific rile
i complet rile ulterioare: "La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în elesul
prezentului cod, autorit ile fiscale pot s nu ia în considerare o tranzac ie care nu are
un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzac ii pentru a reflecta con inutul
economic al tranzac iei.", i potrivit art. 14 alin. (2) din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat : "Situa iile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se
aprecieaz de organul fiscal dup con inutul lor economic."
Cu privire la pct. 3 i 5 din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea
contesta iei depus de SC X SRL X prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei
de impunere nr. X/30.06.2011, pentru suma de X lei major ri de întârziere, respectiv
desfiin area i refacerea Deciziei de impunere nr.X/01.08.2011 pentru suma de X lei
major ri de întârziere, organele de inspec ie fiscal consemneaz :
Prin RIF nr. X/30.06.2011 s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum de
X Iei pentru care s-au calculat eronat major ri de întârziere în sum de X lei.
În data de 01.08.2011, a fost întocmit un nou RIF cu nr. X/01.08.2011 i s-a emis
o nou decizie de impunere nr. X/01.08.2011 prin care s-au recalculat major rile de
întârziere aferente debitului stabilit suplimentar.
Major rile de întârziere au fost recalculate Ia suma de X lei (X lei + X lei) în mod
corect, fa de major rile de întârziere calculate ini ial în sum de X lei. Diferen a de X
Iei a fost corectat prin întocmirea Referatului privind îndreptarea erorilor materiale nr.
X/21.07.2011.
Datorit faptului c societatea nu a pus la dispozi ia actualului control documente
contabile suplimentare, echipa de inspec ie fiscal a constatat c major rile de
întârziere au fost calculate corect cu ocazia controlului precedent.
Pentru nevirarea la termenul prev zut de art. 34 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, a sumei de X lei reprezentând
debit stabilit suplimentar la impozitul pe profit, au fost calculate major ri de întârziere în
sum de X lei (X Iei + X Iei) pân la data de 28.06.2011, conform art. 120 alin.(1) din OG
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Cu privire la pct. 4 din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea contesta iei
depus de SC X SRL X prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei de
impunere nr. X/30.06.2011, pentru suma de X lei penalit i de întârziere, organele de
inspec ie fiscal consemneaz :
Pentru nevirarea la termenul prev zut de art. 34 din Legea nr.571/ 2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, a sumei de X lei reprezentând
debit stabilit suplimentar la impozitul pe profit, au fost calculate penalit i de întârziere în
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sum de X lei, conform art. 120^1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat .
Taxa pe valoarea ad ugat
Perioada supus inspec iei fiscale: 01.01.2006 - 31.03.2011
Cu privire la pct. 7 din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea contesta iei
depus de SC X SRL X prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei de
impunere nr. X/30.06.2011 pentru suma de X lei TVA aferent achizi iilor de materiale
de la SC X SRL i SC X SRL din X, organele de inspec ie fiscal consemneaz :
Având în vedere faptul c societatea nu func ioneaz la sediul social declarat iar
reprezentantul legal nu a pus Ia dispozi ie documentele contabile pentru a se putea
verifica dac în rela ia cu SC X SRL i SC X SRL din X, cump r rile de materiale de
construc ii sunt eviden iate în sold ca m rfuri achizi ionate sau dac au fost utilizate,
organele de control sunt îndrept ite s constate c :
- societatea nu a f cut dovada transportului de la X Ia X,
-societatea nu a f cut dovada intr rii acestor materiale de construc ii în valoare
de X lei, în gestiune.
Urmare faptului c agentul economic nu s-a prezentat Ia sediul organului fiscal
pentru a pune la dispozi ie eviden a financiar-contabil în vederea efectu rii inspec iei
fiscale, organele de control constat c suma de X Iei reprezentând TVA aferent
achizi iilor de materiale de la SC X SRL i SC X SRL din X este nedeductibil fiscal.
Astfel, organele de inspec ie fiscal invoc :
- art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare - Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor opera iuni:
a) opera iuni taxabile;
- art. 155 alin. 5 (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare - Factura cuprinde în mod obligatoriu urm toarele informa ii:
a) num rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identific factura în mod
unic;
b) data emiterii facturii;
c) data Ia care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încas rii unui avans, în
m sura în care aceast dat difer de data emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa i codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dup caz,
codul de identificare fiscal , ale persoanei impozabile care emite factura;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România i care
i-a desemnat un reprezentant fiscal, precum i denumirea/numele, adresa i codul de
înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele i adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum i codul de
înregistrare în scopuri de TVA.
- art.11 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare - La stabilirea sumei sau a unei taxe în în elesul prezentului cod autorit ile pot
s nu ia în considerare o tranzac ie ... sau pot reîncadra forma unei tranzac ii pentru a
reflecta con inutul economic al tranzac iei.
La Raportul de inspec ie fiscal nr. X/09.04.2012 care a stat la baza emiterii
Deciziei de impunere nr. X/09.04.2012, organele de inspec ie fiscal au anexat
Procesul-verbal nr. X/02.04.2012 care a fost înaintat Parchetului de pe lâng
Judec toria X prin Sesizarea penal nr.X/09.04.2012, în vederea stabilirii existen ei sau
inexisten ei elementelor constitutive ale infrac iunii de natura celor prev zute de Legea
nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale.
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III. Luând în considerare constat rile organelor fiscale, sus inerile contestatoarei,
reglement rile legale în vigoare pentru perioada analizat i documentele existente la
dosarul cauzei, se re in urm toarele:
Referitor la suma total de X lei din care X lei impozit pe profit suplimentar de
plat , X lei major ri de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar de plat , X lei
penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar de plat i X lei taxa pe
valoarea ad ugat suplimentar de plat ,
cauza supus solu ion rii este dac Direc ia General Regional a
Finan elor Publice Timi oara prin Serviciul Solu ionare Contesta ii se poate
pronun a asupra obliga iilor fiscale sus men ionate, în condi iile în care la
emiterea Deciziei de impunere nr. X/09.04.2012, în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr.X/09.04.2012 organele de inspec ie fiscal nu au pus în aplicare Decizia
de solu ionare nr.X/20.02.2012 emis de Direc ia General a Finan elor Publice
Timi .
În fapt, prin Decizia nr.X/29.06.2012 emis în solu ionarea contesta iei,
înregistrat sub nr.X/20.06.2012, împotriva Deciziei de impunere nr.X/09.04.2012 privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , în baza Raportului
de inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012 s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei în
baza art.214 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu
modific rile i complet rile ulterioare, procedura administrativ urmând a fi reluat în
conformitate cu dispozi iile art.214 alin.(3) din acela i act normativ.
Prin Rezolu ia de neîncepere a urm ririi penale din data de 18.03.2013 dat de
Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012, r mas definitiv , nefiind
atacat cu plângere, s-a dispus neînceperea urm ririi penale fa de numitul X sub
aspectul s vâr irii infrac iunilor prev zute de art. 4 i art.9 lit.f) din Legea nr.241/2005
privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, întrucât nu sunt întrunite elementele
constitutive ale infrac iunilor sesizate sub aspectul laturii subiective.
În consecin , încetând motivul de suspendare D.G.R.F.P.Timi oara prin Serviciul
Solu ionare Contesta ii, reia procedura de solu ionare a contesta iei.
***
Inspec ia fiscal la SC X SRL, a fost efectuat având în vedere reverificarea
dispus prin Decizia de solu ionare nr.X/20.02.2012, emis de DGFP Timi - Biroul
Solu ionare Contesta ii, i anume privind solu iile pronun ate la pct. 2, 3, 4, 5 i 7.
În Raportul de inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012, în baza c ruia a fost emis
Decizia de impunere nr.X/09.04.2012, organele de inspec ie fiscal arat c la sediul
declarat nu a putut fi identificat societatea i nici actele contabile în vederea efectu rii
inspec iei fiscale, iar reprezentan ii legali ai societ ii nu s-au prezentat urmare a
invita iilor trimise, inspec ia fiscal realizându-se în lipsa reprezentan ilor contribuabilului.
Impozit pe profit, pentru perioada 01.01.2006 - 31.03.2011
Cu privire la pct.2 din Decizia nr. X/20.02,2012 privind solu ionarea contesta iei
depus de SC X SRL Timi oara prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei de
impunere nr. X/30.06.2011 pentru suma de X lei reprezentând impozit pe profit
(deductibilitatea cheltuielilor privind achizi ia de materiale de la SC X SRL i SC X SRL
în sum de X lei i deductibilitatea cheltuielilor privind activele cedate în sum de X lei)
Organele de inspec ie fiscal consemneaz c , întrucât reprezentantul legal al
societ ii nu a pus la dispozi ie documente contabile i fiscale în vederea efectu rii
inspec iei fiscale, precum
i faptul c
din con inutul Deciziei de impunere
nr.X/20.02.2012 nu rezult existen a unor elemente probante suplimentare celor care au
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fost luate în considerare de controlul precedent, au procedat Ia repunerea obliga iilor
fiscale stabilite prin Decizia de impunere nr. X/30.06.2011.
De asemenea, având în vedere faptul c societatea nu func ioneaz la sediul
social declarat, iar reprezentantul legal nu a pus la dispozi ie documentele contabile
pentru a se putea verifica dac achizi iile din rela ia cu SC X SRL i SC X SRL sunt
eviden iate în sold ca m rfuri achizi ionate sau dac au fost utilizate, organele de control
precizeaz c sunt îndrept ite s constate c :
- societatea nu a f cut dovada transportului de la X la X,
- societatea nu a f cut dovada intr rii acestor materiale de construc ii în valoare
de X lei în gestiune,
- societatea nu a f cut dovada asupra deductibilit ii cheltuielilor privind activele
cedate în sum de X lei.
Prin urmare, echipa de inspec ie fiscal a constatat c baza impozabil este de X
lei, pentru care impozitul pe profit stabilit suplimentar, este în sum de X lei.
Cu privire la pct. 3 i 5 din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea
contesta iei depus de SC X SRL X prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei
de impunere nr. X/30.06.2011, pentru suma de X lei major ri de întârziere, respectiv
desfiin area i refacerea Deciziei de impunere nr. X/01.08.2011 pentru suma de X lei
major ri de întârziere.
Organele de inspec ie fiscal arat c prin RIF nr. X/30.06.2011 s-a stabilit un
impozit pe profit suplimentar în sum de X Iei pentru care s-au calculat eronat major ri
de întârziere în sum de X lei.
În data de 01.08.2011, a fost întocmit un nou RIF cu nr. X/01.08.2011 i s-a emis
o nou decizie de impunere nr. X/01.08.2011 prin care s-au recalculat major rile de
întârziere aferente debitului stabilit suplimentar.
Major rile de întârziere au fost recalculate Ia suma de X lei (X lei + X lei) în mod
corect, fa de major rile de întârziere calculate ini ial în sum de X lei. Diferen a de X
Iei a fost corectat prin întocmirea Referatului privind îndreptarea erorilor materiale nr.
X/21.07.2011.
Datorit faptului c societatea nu a pus la dispozi ia prezentului control
documente contabile suplimentare, echipa de inspec ie fiscal a constatat c major rile
de întârziere au fost calculate corect cu ocazia controlului precedent.
Astfel c , pentru nevirarea la termenul prev zut de art. 34 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, a sumei de X lei
reprezentând debit stabilit suplimentar la impozitul pe profit, au fost calculate major ri de
întârziere în sum de X lei (X Iei + X Iei) pân la data de 28.06.2011, conform art. 120
alin.(1) din OG 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Cu privire la pct. 4 din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea contesta iei
depus de SC X SRL X prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei de
impunere nr.X/30.06.2011, pentru suma de X lei penalit i de întârziere
Se consemneaz c , pentru nevirarea la termenul prev zut de art. 34 din Legea
nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, a sumei de X
lei reprezentând debit stabilit suplimentar la impozitul pe profit, au fost calculate
penalit i de întârziere în sum de X lei, conform art. 120^1 din OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat .
Taxa pe valoarea ad ugat , pentru perioada: 01.01.2006 - 31.03.2011
Cu privire la pct. 7 din Decizia nr. X/20.02.2012 privind solu ionarea contesta iei
depus de SC X SRL X prin care s-a decis desfiin area i refacerea Deciziei de
impunere nr. X/30.06.2011 pentru suma de X lei TVA aferent achizi iilor de materiale
de la SC X SRL i SC X SRL din X
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Organele de inspec ie fiscal
consemneaz
c , întrucât societatea nu
func ioneaz la sediul social declarat iar reprezentantul legal nu a pus Ia dispozi ie
documentele contabile pentru a se putea verifica dac în rela ia cu SC X SRL i SC X
SRL din X, cump r rile de materiale de construc ii sunt eviden iate în sold ca m rfuri
achizi ionate sau dac au fost utilizate, sunt îndrept ite s constate c :
- societatea nu a f cut dovada transportului de la X Ia X,
-societatea nu a f cut dovada intr rii acestor materiale de construc ii în valoare
de X lei, în gestiune.
Urmare faptului c agentul economic nu s-a prezentat Ia sediul organului fiscal
pentru a pune la dispozi ie eviden a financiar-contabil în vederea efectu rii inspec iei
fiscale, organele de control constat c suma de X Iei reprezentând TVA aferent
achizi iilor de materiale de la SC X SRL i SC X SRL din X este nedeductibil fiscal.
În drept, prevederile art. 216 alin. (3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, stipuleaz :
„ (3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ atacat, situa ie în
care urmeaz s se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solu ionare.”
Totodat , conform art.210 alin.(2) din acela i act normativ: „Decizia sau dispozi ia
emis în solu ionarea contesta iei este definitiv în sistemul c ilor administrative de
atac.”
În spe sunt aplicabile i prevederile pct. 6.2 din Instruc iunile pentru aplicarea
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
aprobate prin OPANAF nr. 2.906/2014, potrivit c rora:
“6.2. Decizia emis în solu ionarea contesta iei este definitiv în sistemul c ilor
administrative de atac, în sensul c asupra ei organul de solu ionare competent nu mai
poate reveni, cu excep ia situa iilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii, i
este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale
contestate”.
Astfel, potrivit dispozi iilor legale enun ate, considerentele organului de
solu ionare din cuprinsul deciziei sunt definitive i obligatorii pentru organele fiscale
desemnate s refac inspec ia i s încheie o nou decizie de impunere, acestea fiind
inute de spe a fiscal analizat i de documenta ia propus spre reanalizare, dovada
fiind folosirea cuvântului „strict” în textul de lege care constituie temeiul juridic al solu iei
pronun ate de organul de solu ionare a contesta iei.
Se re ine c , inspec ia fiscal a fost efectuat având în vedere reverificarea
dispus prin Decizia de solu ionare nr.X/20.02.2012, emis de DGFP Timi - Biroul
Solu ionare Contesta ii, i anume privind solu iile pronun ate la pct. 2, 3, 4, 5 i 7.
Potrivit dispozitivului Deciziei de solu ionare nr.X/20.02.2012, emis de DGFP
Timi - Biroul Solu ionare Contesta ii, s-a dispus:
- la punctul 2 - desfiin area i refacerea Deciziei de impunere nr. X/30.06.2011
pentru suma de X lei reprezentand impozit pe profit (deductibilitatea cheltuielilor privind
achizi ia de materiale de la SC X SRL i SC X SRL în sum de X lei i deductibilitatea
cheltuielilor privind activele cedate în sum de X lei);
- la punctul 3 - desfiin area i refacerea Deciziei de impunere nr. X/30.06.2011
pentru suma de X lei major ri de întârziere;
- la punctul 4 - desfiin area i refacerea Deciziei de impunere nr. X/30.06.2008
pentru suma de X lei penalit ti de întârziere;
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- la punctul 5 - desfiin area i refacerea Deciziei de impunere nr. X/01.08.2011
pentru suma de X lei major ri de întârziere;
- la punctul 7 - desfiin area i refacerea Deciziei de impunere nr.X/30.06.2011
referitoare la TVA nedeductibil în sum de X lei (TVA aferent achizi iilor de
materiale de la SC X SRL i SC X SRL).
Pentru a pronun a aceste solu ii, organul de solu ionare a re inut în
considerentele Deciziei de solu ionare nr.X/20.02.2012, urm toarele:
În ceea ce prive te deductibilitatea cheltuielilor privind achizi ia de materiale de
la SC X SRL i SC X SRL în sum de X lei:
„ La dosarul contesta iei au fost depuse copii ale notelor de recep ie a m rfurilor, afirma ia
petentei fiind aceea c materialele au fost destinate lucr rilor de construc ii i au fost
cuprinse în devizele de lucr ri.
Din continu ul Raportului de inspec ie fiscal nu rezult c au fost analizate
aspectele referitoare la destina ia m rfurilor, respectv bonurile de consum, devizele de
lucr ri i f r s se analizeze dac exist contracte de servicii transport marf .
Nu s-a solicitat verificare încruci at din care s rezulte urmatoarele aspecte:
- stocurile de materiale de inute de furnizor la data livrarii m rfii;
- raportarea livrarilor în declara ia informativ 394;
- înregistrarea veniturilor i a TVA colectat pentru marfurile livrate petentei;
- deconturile de TVA i depunerea acestora la organul fiscal. […]
[…], se va desfiin a Decizia de impunere nr.X/30.06.2011 privind obliga iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal pentru acest cap t de cerere, urmând
ca organele de inspec ie fiscal , prin alt echip decât cea care a efectuat inspec ia, s
solicite verificarea încruci at a furnizorilor SC X SRL i SC X SRL i s reanalizeze
modul în care au fost incluse materialele achizi ionate în recep ii, bonuri de consum i
devizele de lucr ri, s stabileasc situa ia de fapt fiscal i în func ie de aceasta s se
stabileasc i consecin ele fiscale.”
În ceea ce prive te deductibilitatea cheltuielilor privind activele cedate în sum
de X lei:
“La dosarul contestatiei au fost anexate X contracte de vânzare - cump rare,
fiecare din aceste contracte având stipulat transmiterea dreptului de proprietate asupra
apartamentului, cote p r i comune i cota din suprafa a de teren (X mp la ap. X; X mp
la ap. X, etc.)
Înregistrarea contabil 6583 = 211 este corect în conformitate cu prevederile
OMFP nr.3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile
conforme cu directivele europene, cu precizarea c înregistrarea ca i cheltuial cu
activele cedate (a terenului) s-a înregistrat o singur dat pentru întreaga valoare, în
trim. I 2009 i nu la data încheierii fiec rui contract de vânzare- cump rare, în parte.
Din Raportul de inspec ie fiscal nu rezult analiza vânz rii apartamentelor, dac
s-au vândut toate apartamentele, dac suprafa a terenului înscris în contractele de
vânzare - cump rare este suprafa a terenului achizi ionat în acest scop, astfel c
nu
se poate stabili cu certitudine dac întreaga valoare a terenului este aferent veniturilor,
ceea ce îi conferea dreptul la deducerea cheltuielilor privind activele cedate.
[…], se va desfiin a Decizia de impunere nr.X/30.06.2011 privind obliga iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal pentru acest capat de cerere, urmând
ca organele de inspectie fiscal , prin alt echip decât cea care a efectuat inspec ia, s
reanalizeze aceste cheltuieli în func ie de cele prezentate în decizie, de prevederile
legale incidente i de argumentele contestatoarei, s stabileasca situa ia de fapt fiscal
i în func ie de aceasta s se stabileasc i consecin ele fiscale.”
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În ceea ce prive te accesoriile aferente impozitului pe profit în sum de X lei
stabilite prin Decizia de impunere nr. X/30.06.2011 i major rile de întârziere aferente
impozitului pe profit în sum de X stabilite prin Decizia de impunere nr. X/01.08.2011:
“Luând în considerare faptul c la capitolul impozit pe profit s-a dispus desfiin area
i refacerea par ial a Deciziei de impunere, se impune desfiin area i refacerea Deciziei
de impunere nr. X/30.06.2011 pentru suma de X lei major ri de întârziere i Decizia de
impunere nr. X/01.08.2011 pentru suma de X lei major ri de întârziere aferente impozit
pe profit.
[…], urmând ca organele de inspec ie fiscal , prin alt echip decât cea care a
efectuat inspec ia, s recalculeze accesoriile în func ie de cele prezentate în decizie.”
SRL:

În ceea ce prive te TVA aferent achizi iilor de materiale de la SC X SRL i SC X

“Referitor la suma de X lei reprezentand TVA dedus din facturile emise de SC X
SRL i SC X SRL organul de solu ionare a contesta iei precizeaz c la capitolul privind
impozitul pe profit s-a dispus desfiin area deciziei de impunere referitoare la cheltuielile
privind achizi iile de la aceste societ i, prin urmare se va desfiin a Decizia de impunere
nr. X/30.06.2011 privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscal
pentru acest cap t de cerere, […]. ”
În spe a analizat , se re ine c organele de inspec ie fiscal care au întocmit
Raportul de inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012 ce a stat la baza emiterii Deciziei de
impunere nr.X/09.04.2012 ce face obiectul prezentei decizii au procedat Ia repunerea
obliga iilor fiscale, stabilite prin decizia de impunere nr. X/30.06.2011 i decizia de
impunere nr. X/01.08.2011 emise în baza raportului de inspec ie fiscal nr.X/30.06.2011,
respectiv raportului de inspec ie fiscal nr.X/01.08.2011.
Se re ine c motiva ia organelor de inspec ie fiscal , care a stat la baza impunerii,
o reprezint faptul c societatea nu func ioneaz la sediul social declarat, iar
reprezentantul legal nu a pus la dispozi ie documentele contabile pentru a se putea
verifica dac achizi iile din rela ia cu SC X SRL i SC X SRL sunt eviden iate în sold ca
m rfuri achizi ionate sau dac au fost utilizate, fapt pentru care sunt îndrept ite s
constate c :
- societatea nu a f cut dovada transportului de la X la X,
- societatea nu a f cut dovada intr rii acestor materiale de construc ii în valoare
de X lei în gestiune,
- societatea nu a f cut dovada asupra deductibilit ii cheltuielilor privind activele
cedate în sum de X lei.
- baza impozabil este de X lei, pentru care:
- impozitul pe profit stabilit suplimentar, este în sum de X lei, major ri de
întârziere în sum de X lei i penalit i de întârziere în sum de X lei
- TVA aferent achizi iilor de materiale de la SC X SRL i SC X SRL în sum de
X lei.
Totodat , se re ine men iunea organelor de inspec ie fiscal , din Referatul cu
propuneri de solu ionare a contesta iei nr.X/19.06.2012, respectiv c : „...nu se pot
pronun a asupra realit ii i legalit ii tranzac iilor efectuate de SCX SRL – X, fiind în
imposibilitate de a verifica documentele financiar contabile i justificative care fac
obiectul reverific rii.”
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De asemenea, se re ine c , prin Rezolu ia de neîncepere a urm ririi penale din
data de 18.03.2013 dat de Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012,
r mas definitiv , nefiind atacat cu plângere, s-a dispus neînceperea urm ririi penale
fa de numitul X sub aspectul s vâr irii infrac iunilor prev zute de art. 4 i art.9 lit.f) din
Legea nr.241/2005 privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale.
Potrivit considerentelor Rezolu iei de neîncepere a urm ririi penale din data de
18.03.2013 dat de Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012 :
„În cauz sunt incidente dispozi iile art.10 lit.d C.p.p. nefiind întrunite elementele
constitutive ale infrac iunilor sesizate sub aspectul laturii subiective. Numitul X a declarat
c nu mai locuie te la adresa de domiciliu iar firma nu mai are activitate astfel c la
sediu nu mai este nicio persoan , situa ie în care nu a avut posibilitatea s ia cuno tin
despre solicitarea organului de control.
Pe de alt parte, se constat c DGFP Timi a efectuat un raport de inspec ie
fiscal la contribuabilul SC X SRL, în data de 30.06.2011, astfel c nu se poate re ine c
numitul X, administratorul societ ii, se sustrage de la efectuarea controlului fiscal. Cu
atât mai mult prin contesta ia formulat împotriva raportului se solicit comunicarea
actelor la sediul procedural ales.”
La Rezolu ia de neîncepere a urm ririi penale din data de 18.03.2013 dat de
Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar nr.X/P/2012 se afl anexat Referatul cu
propunere de neîncepere a urm ririi penale emis de Inspectoratul de Poli ie Jude ean X
-Serviciul de Investigare a Fraudelor, în cuprinsul c ruia sunt consemnate urm toarele:
„... societatea a fost verificat de c tre DGFP Timi la sediul social în prezen a
administratorului X, perioada supus verific rii fiind 01.01.2006 - 31.03.2011, încheinduse raportul de inspec ie fiscal num rul X/30.06.2011. Deasemenea societatea a mai
f cut obiectul unor verific ri concretizate în raportul de inspec ie fiscal nr.X/01.08.2011.
Nefiind mul umit de rezultatul verific rilor societatea prin Societatea Civil de Avoca i
„X & X”, cu adresa num rul X/12.08.2011, a contestat decizia de impunere nr.
X/01.08.2011 emis în baza raportului de inspec ie fiscal num rul X/30.06.2011.
Urmare a contesta iei DGFP Timi emite decizia nr.X/20.02.2012, din con inutul
c reia reiese c societatea i-a ales domiciliul procedural la Societatea Civil de
Avoca i „X & X” din X, str. X, nr.X, ap.X, jude ul X i organul fiscal a comunicat decizia la
aceast adres i serviciului care a realizat inspec ia fiscal . Din cele prezentate rezult
c organul fiscal cuno tea c societatea i-a ales domiciliul procedural la societatea de
avocatur .
[…]
În cursul verific rilor nu s-a stabilit c societatea î i desf oar activitatea într-o
alt loca ie nedeclarat , declarat fictiv sau inexact, ci doar nu a fost identificat nici un
reprezentant la sediul social declarat i neexpirat conform bazei de date a Oficiului
Na ional al Registrului Comer ului de pe lâng Tribunalul X, nefiind astfel întrunite
elementele constitutive ale infrac iunii prev. i ped. de art. 9 alin.1 lit.f din Legea
241/2005.
Din cele expuse mai sus rezult c nu sunt întrunite nici elementele constitutive
ale infrac. prev. i ped. de art. 4 din Legea 241/2005, întrucât faptuitorul nu a avut
cuno tin de con inutul invita iilor transmise de organul fiscal, nefiind vorba prin urmare
de refuzul nejustificat al f ptuitorului de a prezenta organelor competente documentele
legale i bunurile din patrimoniu în scopul împiedic rii verific rilor financiare sau fiscale.
Astfel, consider m c în cauz nu au fost lezate rela iile sociale aparate prin
incriminarea acestor fapte i nu s-a produs urmarea imediat a infrac iunii, neputând
opera prezum ia c f ptuitorul refuz nejustificat s prezinte organelor competente
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documentele legale i bunurile din patrimoniu sau se sustrage de la efectuarea
controlului în vederea stabilirii obliga iilor fiscale a a cum men ioneaz organele fiscale.”
Fa de cele ar tate mai sus, reiese c la refacerea controlului, organele de
inspec ie fiscal
nu au respectat considerentele Deciziei de solu ionare nr.
X/20.02.2012, l muririle date spe ei de organul de solu ionare i documenta ia propus
spre analizare, nu au fost realizate.
Rezult c motivele de desfiin are i refacere din Decizia de solu ionare
nr.X/20.02.2012, subzist , în sensul c organele de inspec ie fiscal prin Raportul de
inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere
nr.X/09.04.2012, nu au r spuns motivelor de desfiin are avute în vedere prin decizia de
solu ionare sus men ionat , situa ia de fapt a contestatoarei pentru cauza în discu ie
nefiind clarificat .
De altfel, îns i organele de inspec ie fiscal men ioneaz c nu se pot pronun a
asupra realit ii i legalit ii tranzac iilor efectuate de SC X SRL – X.
În ceea ce prive te, diligen ele intreprinse de organele de control în realizarea
ac iunii de reverificare a contribuabilului în discu ie, din cele re inute mai sus, reiese c
acestea au fost insuficiente, în sensul c echipa de inspec ie fiscal nu a avut în vedere
faptul c societatea i-a indicat sediul procedural ales pentru comunicarea tuturor
actelor de procedur .
Faptul c societatea i-a indicat sediul procedural ales pentru comunicarea
tuturor actelor de procedur este men ionat i în Rezolu ia de neîncepere a urm ririi
penale din data de 18.03.2013 dat de Parchetul de pe lâng Tribunalul X în Dosar
nr.X/P/2012, respectiv în Referatul cu propunere de neîncepere a urm ririi penale emis
de Inspectoratul de Poli ie Jude ean X -Serviciul de Investigare a Fraudelor.
Pe cale de consecin , având în vedere c organele de inspec ie fiscal nu au
respectat considerentele Deciziei de solu ionare nr.X/20.02.2012 emis de D.G.F.P.
Timi prin Biroul Solu ionare Contesta ii, se va face aplicarea prevederilor art.216
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c ruia: „(3) Prin decizie se poate desfiin a
total sau par ial actul administrativ atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de
solu ionare”, i se va desfiin a Decizia de impunere nr. X/09.04.2012 privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr.X/09.04.2012, pentru suma total de X lei din care: X lei
reprezentând impozit pe profit suplimentar de plat , X lei reprezentând major ri de
întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar de plat , X lei reprezentând
penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar de plat
i X lei
reprezentând taxa pe valoarea ad ugat suplimentar de plat , urmând ca organele de
inspec ie fiscal prin alt echip de inspec ie fiscal , s efectueze o nou verificare
pentru aceea i perioad
i acela i tip de impozit, inând cont de cele precizate prin
prezenta decizie, de prevederile legale aplicabile spe ei i s emit o nou decizie de
impunere.
În ducerea la îndeplinire a celor de mai sus, organele de inspec ie fiscal vor avea
în vedere i prevederile pct.11.6. i pct.11.7. din OPANAF nr.2906/2014 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , care precizeaz :
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“ 11.6. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de 30 de zile de
la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i perioad
i acela i obiect al
contesta iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei
de solu ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din
actul desfiin at, acesta putând fi contestat potrivit legii.”
Pentru considerentele men ionate în cuprinsul deciziei i în temeiul art.216
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, pct.11.6. i pct.11.7. din OPANAF nr.2906/2014
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr.
, se:

DECIDE
Desfiin area Deciziei de impunere nr.X/09.04.2012 privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , emis în baza Raportului de inspec ie
fiscal nr.X/09.04.2012, pentru suma total de X lei, reprezentând:
- X lei - impozit pe profit suplimentar de plat ,
- X lei - major ri de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar
de plat ,
- X lei - penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit suplimentar
de plat ,
- X lei - taxa pe valoarea ad ugat suplimentar de plat ,
urmând ca organele de inspec ie fiscal prin alt echip de inspec ie fiscal , s
efectueze o nou verificare pentru aceea i perioad i acela i tip de impozit, inând cont
de cele precizate prin prezenta decizie, de prevederile legale aplicabile spe ei i s
emit o nou decizie de impunere.
Prezenta decizie se comunic la:
- SC X SRL X
- Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi
atacat , potrivit prevederilor legale la instan a competent , în termen de 6 luni de la data
comunic rii.

DIRECTOR GENERAL,
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