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A) Fata de aspectele contestate se retine ca, urmare a verificarii efectuate de
organele de specialitate ale D.G.F.P. Mures - Activitatea de Inspec�ie Fiscal�,��������
�	�
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���� ��� ���������� ������	� ��� �ecizia de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, s-au constatat
urm�toarele:

1. Cu privire la impozitul pe profit 
1.1. Pct.B. a) din raportul de inspec�ie fiscal�
În perioada trim.III 2001 - trim.II 2002 unitatea a aplicat facilitatea

prev�zut� de art.21^2 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor
priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, constând în scutire de la plata impozitului pe
profit, diminuându-�i profitul impozabil cu contravaloarea a trei autoturisme
achizi�ionate în trim.III 2001, respectiv în trim.I �i trim.II 2002.

Întrucât pe parcursul desf��ur�rii inspec�iei fiscale unitatea nu a f�cut
dovada utiliz�rii autoturismelor în cauz� pentru nevoile societ��ii, respectiv nu a
prezentat foi de parcurs, ordine de deplasare sau documente din care s� rezulte
persoanele care utilizeaz� ma�inile �i dac� acestea sunt angajate ale societ��ii,
organele de control au reîntregit profitul impozabil cu contravaloarea autoturismelor
in cauza.

1.2. Pct.B. a) din raportul de inspec�ie fiscal�
În trimestrul II 2002 unitatea a achizi�ionat trei matri�e, în valoare total� de

X lei noi, pentru care a aplicat scutirea de impozit pe profit prev�zut� de art.21^2 din
Legea nr.133/1999, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

Întrucât în baza facturii fiscale din data de 24.09.2004 (anexa nr.26 la actul
de control) bunurile în cauz� au fost vândute înainte de expirarea perioadei de
men�inere a acestora în patrimoniul unit��ii prev�zut� pentru a putea beneficia de
scutirea de impozit pe profit, respectiv dup� o perioad� de 2 ani �i 3 luni de la data
achizi�ion�rii, organele de control au considerat c� societatea a pierdut dreptul de a
aplica facilitatea prev�zut� de Legea nr.133/1999.

Potrivit Catalogului privind clasificarea �i duratele normale de func�ionare a
mijloacelor fixe, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.964/1998 pentru aprobarea
clasifica�iei �i a duratelor normale de func�ionare a mijloacelor fixe, matri�ele
achizi�ionate de unitate se încadreaz� la codul de clasificare 3.25.7 “Alte utilaje,



instala�ii �i aparate pentru ocrotirea s�n�t��ii”, având o durat� normal� de func�ionare
de 10 ani.

Prin Hot�rârea Administratorilor din data de 05.07.2002 (anexa nr.27 la
actul de control), reprezentan�ii societ��ii au hot�rât ca mijloacele fixe în discu�ie s�
fie amortizate într-o perioad� de trei ani.
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La control s-a re�inut c� unitatea nu poate beneficia de facilitatea prev�zut�
de Legea nr.133/1999, �i în consecin�� s-a procedat la reîntregirea profitului
impozabil cu suma de X lei noi, precum �i la recalcularea impozitului pe profit. 

1.3. Pct.B. d) din raportul de inspec�ie fiscal�
Din suma total� înregistrat�  în perioada 2001 - 2004 �n contul 613

“Cheltuieli cu primele de asigurare”, doar o parte este justificat� ca fiind ������	 în
folosul unit��ii, pentru diferen�a de X lei noi nefiind prezentate poli�e de asigurare sau
documente din care s� rezulte c� sumele achitate cu titlu de prime de asigurare �i
înregistrate în eviden�a contabil� privesc bunuri aflate în patrimoniul societ��ii,
respectiv personalul angajat al acesteia.

În consecin��, în temeiul art.4 alin.(6) lit.i) din Ordonan�a Guvernului
nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicat�, modificat� prin Ordonan�a de
urgen�� a Guvernului nr.217/1999, respectiv art.4 alin.(4) lit.h) din Ordonan�a
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicat�, modificat� prin Legea
nr.189/2001, art.9 alin.(7) lit.t) din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit,
art.21 alin.(4) lit.n) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, la control s-a re�inut
c� sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile în sum� total� de X
lei noi, procedându-se la reîntregirea masei impozabile cu suma de mai sus �i la
recalcularea impozitului pe profit.

1.4. Pct.B. e) din raportul de inspec�ie fiscal�
Din totalul cheltuielilor înregistrate �� perioada 2001 - 2004 în contul

625.10 “Cheltuieli privind delega�ii externe”, pentru suma X unitatea nu a prezentat
documente justificative, prin considerarea de c�tre aceasta ca �i cheltuieli deductibile
a sumelor în cauz� fiind înc�lcate prevederile art.4 alin.(4) din Ordonan�a Guvernului
nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicat�, modificat� prin Ordonan�a de
urgen�� a Guvernului nr.217/1999, respectiv ale art.9 alin.(7) lit.j) din Legea
nr.414/2002 privind impozitul pe profit �i art.21 alin.(4) lit.f) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal.

În consecin��, organele de control au procedat la reîntregirea masei
impozabile cu suma X �i la recalcularea impozitului pe profit.

1.5. Pct.B. g) din raportul de inspec�ie fiscal�
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În perioada octombrie - noiembrie 2002 unitatea a înregistrat în contul
623.02 “Cheltuieli de reclam� �i publicitate” contravaloarea a trei facturi fiscale,
emise de firma A, reprezentând servicii în domeniul reclamei.

Întrucât unitatea nu a prezentat pentru perioada în care au fost emise
facturile în cauz� contractul de prest�ri servicii încheiat cu prestatorul, în temeiul art.9
alin.(7) lit.s) din Legea nr.414/2002 organele de control au considerat cheltuielile în
suma de mai sus ca nedeductibile la calculul profitului impozabil, procedând la
reîntregirea bazei impozabile cu suma respectiva.

Fa�� de cele re�inute la pct.1 de mai sus, la control s-a stabilit în sarcina S.C.
ORTOPROFIL PROD ROMÂNIA S.R.L. un impozit pe profit suplimentar în sum�
total� de Y lei noi.

De asemenea, pentru neplata la termenele legale a impozitului pe profit în
suma de mai sus, în sarcina unit��ii au fost calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere,
modul de calcul al acestor obliga�ii accesorii fiind prezentat în anexa nr.32 la raportul
de inspec�ie fiscal�.

2. Cu privire la impozitul pe veniturile realizate din Romania de persoanele
juridice nerezidente

În perioada 01.01.2001 - 31.12.2004 petenta a avut în derulare contracte de
prest�ri servicii cu dou� firme str�ine, iar pentru veniturile pl�tite acestor persoane
juridice nerezidente nu a re�inut �i pl�tit la bugetul statului impozitul datorat, prev�zut
la art.1 alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.83/1998 privind impunerea unor venituri
realizate din România de persoane fizice �i juridice nerezidente, respectiv la art.113
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Întrucât unitatea nu a prezentat la control certificatele de reziden�� fiscal�
eliberate de organele fiscale din �ara de reziden�� a partenerilor externi, care s� ateste
c� cele dou� firme str�ine erau rezidente ale statului respectiv �i c� le sunt aplicabile
conven�iile de evitare a dublei impuneri, acestea nu pot beneficia de prevederile
conven�iei încheiate de România �i statul respectiv pentru evitarea dublei impuneri.

Ca urmare, organele de control au procedat la stabilirea impozitului datorat,
prin aplicarea cotei de 15% asupra veniturilor achitate firmelor str�ine.

De asemenea, pentru neplata la termenele legale a impozitului pe veniturile
realizate din Romania de persoanele juridice nerezidente în suma de mai sus, în
sarcina unit��ii au fost calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere, modul de calcul al
acestor obliga�ii accesorii fiind prezentat în anexa la raportul de inspec�ie fiscal�.

3. Cu privire la taxa pe valoarea adaugata
3.1. Pct.A.5.2. c) din raportul de inspec�ie fiscal�
În perioada 2001 - 2004 unitatea a efectuat prest�ri de servicii c�tre

beneficiari cu sediul în str�in�tate.
Întrucât pentru justificarea cotei zero de T.V.A., respectiv a scutirii de

T.V.A. cu drept de deducere, unitatea nu a prezentat cu ocazia verific�rii contractele
încheiate cu beneficiarii din str�in�tate, aceasta nu a putut beneficia de facilitatea
prev�zut� la art.17 B lit.i) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.17/2000 privind
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taxa pe valoarea ad�ugat�, respectiv la art.11 lit.i) din Legea nr.345/2002 privind taxa
pe valoarea ad�ugat�. În consecin��, s-a procedat la stabilirea în sarcina unit��ii a
T.V.A. , prin aplicarea cotei standard de 19% asupra bazei de impozitare.

3.2. Pct.A.5.1. b) din raportul de inspec�ie fiscal�
În perioada supus� verific�rii unitatea a exercitat în mod nejustificat dreptul

de deducere pentru T.V.A. aferent� unor achizi�ii de combustibili, întrucât
documentele justificative (bonurile fiscale) în baza c�rora au fost cump�rate, nu erau
completate cu toate datele prev�zute de pct.10.12 din Normele de aplicare a
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�,
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.401/2000, respectiv de art.62 din Normele de
aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin
Hot�rârea Guvernului nr.598/2002.

3.3. Pct.A.5.1. g) din raportul de inspec�ie fiscal�
În jurnalul de cump�r�ri aferent perioadei verificate unitatea a înregistrat

T.V.A. aferent� unor importuri pentru care nu a f�cut dovada achit�rii, a�a cum se
prevede la art.19 din Ordonan�a Guvernului nr.17/2000, coroborat cu pct.10.12 lit.c)
�i d) din Hot�rârea Guvernului nr.401/2000, respectiv la art.22 alin.(5) lit.b) din Legea
nr.345/2002 �i art.145 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003.

În consecin��, nu s-a aprobat la rambursare T.V.A. aferent� opera�iunilor
respective.

3.4. Pct.A.5.1. j) din raportul de inspec�ie fiscal�
Unitatea a înregistrat în jurnalul de cump�r�ri �i a dedus în mod nejustificat

T.V.A. pentru care nu a prezentat organelor de control documente justificative,
situa�ia documentelor primare care au fost înregistrate în jurnalul de cump�r�ri fiind
prezentat� în anexa A la raportul de inspec�ie fiscal�.

În consecin��, s-a respins de la rambursare T.V.A. aferent� operatiunilor
respective.

Fa�� de cele re�inute la pct.3 de mai sus, pentru neplata la termenele legale a
T.V.A. suplimentar�, la control s-au stabilit în sarcina unit��ii dobânzi �i penalit��i de
întârziere.

B) In sustinerea contestatiei petenta invoca urmatoarele:
1.1. Art.23 din Legea nr.133/1999 nu prevede justificarea utiliz�rii activelor

dobândite prin reinvestirea profitului cu documente ca: foaie de parcurs �i ordin de
deplasare. Cu toate c� documentele în cauz� exist� în eviden�a contabil� a unit��ii ��
���� ��� �����	� �	� ��� �������� ��� 
����� �
���, acestea nu au fost prezentate spre
verificare întrucât nu au fost solicitate de c�tre organele de control.

Autoturismele în cauz� au fost utilizate de c�tre personalul societ��ii pentru
realizarea obiectului de activitate al acesteia, respectiv pentru activitatea de ��
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În temeiul dispozi�iilor art.6 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale, potrivit c�rora “Nu sunt
considerate mijloace fixe ... b) sculele, instrumentele �i dispozitivele speciale ce se
folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite
comenzi, indiferent de valoarea �i durata lor de func�ionare normal�”, societatea în
mod eronat a înregistrat matri�ele în categoria mijloacelor fixe, acestea fiind de fapt
simple obiecte de inventar.

De asemenea, nici în Catalogul privind clasificarea �i duratele normale de
func�ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.964/1998, nu
este prev�zut� nici o grup� de mijloace fixe cu denumirea de matri�e.

Dac� societatea ar fi eviden�iat matri�ele în cauz� corect în contabilitate, ca
obiecte de inventar, acestea �i-ar fi produs efectele asupra cheltuielilor în momentul
eliber�rii lor în consum, ajungând în final s� influen�eze soldul contului de profit �i
pierdere al perioadei. În eviden�a contabil� eronat� a societ��ii, matri�ele fiind
înregistrate în mod gre�it ca �i mijloace fixe, în mod eronat s-a calculat amortismentul
aferent acestora, �
�&�������������
������	��	���
����	 cu titlu de impozit pe profit
suplimentar, dobânzi �i penalit��i de întârziere in alte cuantumuri decât cele stabilite la
control.

În consecin��, petenta contest� impozitul pe profit în sum� de X lei noi
(stabilit ca diferen�� între impozitul calculat la control �i impozitul recunoscut ca
datorat �&#����� vedere amortismentul ���������), precum �i dobânzile �i penalit��ile
de întârziere aferente.

1.3. Cu privire la cheltuielile cu primele de asigurare, unitatea invoc� faptul
c� poli�ele de asigurare sunt documente la purt�tor �i pot fi pierdute, dar cheltuiala
este atestat� prin documente contabile primare cu regim special sau documente de
plat� vizate de o banc� comercial�.

În consecin��, sunt justificate cheltuielile înregistrate în contabilitate în baza
documentelor mai sus men�ionate, obiectul pl��ilor fiind înscris pe documentele de
plat�.

1.4. Referitor la cheltuielile privind delega�iile externe în sum� de X lei noi,
unitatea arat� faptul c� dosarul în care erau arhivate documentele justificative ale
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acestor cheltuieli, efectuate în anul 2001, nu a fost g�sit, fapt confirmat �i de organele
de control la cap.V din raportul de inspec�ie fiscal�, cu aceea�i ocazie administratorul
societ��ii dispunând reconstituirea acestor documente. /	������� ����� ��� �
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�$7�8$�+�$ De�i societatea a depus toate demersurile legale pentru
reconstituirea documentelor în cauz�, organul de control a re�inut c� acestea nu pot fi
luate în considerare deoarece “Actele prezentate ... nu con�in toate elementele
necesare ...”.

Pe documentele justificative reconstituite sunt înscrise cheltuielile
reprezentând diurna �i cheltuielile de cazare în afara unit��ilor hoteliere.

În temeiul art.12 �i 17 din Hot�rârea Guvernului nr.518/1995, sunt
deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu diurna �i cazarea aferente
deplas�rilor în str�in�tate, înscrise în ordinele de deplasare reconstituite potrivit legii
�i anexate la dosarul contesta�iei.

Anexeaz� în sus�inerea cauzei copii dup� paginile din pa�aport care con�in
viza de intrare/ie�ire în/din �ar�, precum �i de pe pagina cu titularul pa�aportului. 

În consecin��, petenta sus�ine c� sunt justificate cheltuielile de deplasare
efectuate în anul 2001, în sum� de X lei noi (pentru care anexeaz� documente
justificative), precum �i cheltuielile în sum� de Y lei noi, reprezentând contravaloarea
delega�iilor externe facturate de partenerul str�in.

1.5. Referitor la cheltuielile înregistrate de unitate, reprezentând
contravaloarea unor servicii prestate de firma A, pentru care nu au fost prezentate cu
ocazia verific�rii contracte în form� scris�, unitatea anexeaz� la dosarul cauzei o copie
a contractului încheiat cu prestatorul.

2. Cu privire la impozitul pe veniturile realizate din România de persoane
juridice nerezidente, unitatea sus�ine faptul c� firmele str�ine î�i desf��oar� activitatea
exclusiv pe teritoriul ��rii de domiciliu �i realizeaz� venituri doar pe teritoriul acestei
��ri.

Potrivit prevederilor art.113 - 115 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, venitul trebuie ob�inut din serviciile prestate pe teritoriul României, ori, a�a
cum rezult� din contractele prezentate organelor de control, nici una din cele dou�
firme nu a prestat servicii pe teritoriul României. În aceast� situa�ie nu se impune
prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� organelor fiscale române.

3.1. Referitor la T.V.A. stabilit� la control ca urmare a constat�rii lipsei
contractelor de prest�ri servicii încheiate în form� scris� cu firmele din str�in�tate,
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unitatea sus�ine faptul c� acestea nu au putut fi prezentate organelor de control
întrucât la data verific�rii nu au fost g�site.

Ca urmare a unei adrese a organului de solu�ionare a contesta�iei, unitatea a
depus în completare la contesta�ie copiile contractelor de colaborare încheiate cu cele
dou� firme str�ine.

Potrivit art.969 din Codul civil, voin�a p�r�ilor reprezint� adev�ratul contract
dintre ele, forma scris� fiind necesar� numai cel mult ad probationem �i nu ad
validitatem, idee reluat� �i la art.48 din Codul comercial, care stipuleaz� c� factura
semnat� �i acceptat� face dovada deplin� a obliga�iei respective.

3.2. Cu privire la nedeductibilitatea T.V.A. aferent� achizi�iilor de
combustibili pentru care bonurile fiscale nu îndeplineau calitatea de document
justificativ, unitatea sus�ine faptul c� documentele în cauz� “sunt agreate de c�tre
Ministerul Finan�elor Publice”, organul de control recunoscând ca valid� înregistrarea
în conturile de cheltuieli a contravalorii carburan�ilor respectivi, f�r� a accepta
deductibilitatea T.V.A.

Organul de control a avut o atitudine rigid�, întrucât din foile de parcurs se
putea verifica modul de utilizare a combustibilului achizi�ionat în baza bonurilor
fiscale respective.

“Nu exist� nici un act normativ care s� reglementeze cine �i când trebuie
completate aceste date, scopul înregistr�rii fiind verificarea de c�tre conducerea
unit��ii a veridicit��ii acestor cheltuieli.”

3.3. Cu privire la nedeductibilitatea T.V.A. aferent� unor opera�iuni de
import, pe motiv c� nu s-a f�cut dovada achit�rii sumelor în cauz�, unitatea sus�ine
faptul c� dovada achit�rii T.V.A. este tocmai Declara�ia vamal� de import, avizat� de
organele vamale cu �tampila “Liber de vam�”, iar conform Regulamentului de
aplicare a Codului vamal, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.1114/2001, “Liberul
de vam� se acord� în scris, dac� sunt îndeplinite condi�iile �i dac� sunt efectuate
formalit��ile de v�muire �i numai dup� prezentarea documentelor legale care atest�
efectuarea pl��ii datoriei vamale.”

3.4. Referitor la pct.A.5.1. j) din raportul de inspec�ie fiscal�, unitatea
invoc� faptul c� au fost identificate o parte din documentele justificative în cauz�
(copie xerox legalizat�).

C) Avand in vedere sustinerile contestatoarei, constatarile organelor de
control, in raport de documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in
vigoare, se retin urmatoarele :

1. Cu privire la impozitul pe profit 
1.1. Referitor la pct.B. a) din raportul de inspec�ie fiscal�
În fapt, unitatea a aplicat scutirea de impozit pe profit prev�zut� la art.21^2

din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area
�i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, cu modific�rile �i complet�rile
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ulterioare, pentru trei autoturisme achizi�ionate în perioada trim.III 2001 - trim.II
2002.

�����#�������������� ����������� ��������unitatea nu a �	����
&���������	���
����
����
���������������&
�����
���	���"������������	����� prezentat organelor de
control documente din care s� rezulte persoanele care utilizeaz� ma�inile �i dac�
acestea sunt angajate ale societ��ii, respectiv nu a prezentat foi de parcurs �� ordine de
deplasare, a fost reîntregit profitul impozabil cu contravaloarea celor trei autoturisme.

%�� ���&���� ��� �����	� �
������"� ��� ������ ��� ���
���� ��� ���������� ������	"
�������#�������������&����������������������&��������
���	�����������������������"���
�����
����	� �	� ����	� �+� ��� ������ ��� ������ ��� ���	� ���� ���&����� ��� ��
������� ��
����	�
��	�����������������������"���&����������������	���������
����������������������
�������"����������'���������$���

Invocarea de� �	��� ����	� � art.23 din Legea nr.133/1999 este ��
��	
�����#� ����� a fost abrogat prin art.5 din 3��
������ ��� ������	� ��9�&�������� nr.
217/1999. Unitatea ������� faptul c� nu este ���������	 justificarea utiliz�rii
activelor dobândite prin reinvestirea profitului cu documente ca: foaie de parcurs �i
ordin de deplasare. 

Petenta ������� c	 autoturismele în cauz� au fost utilizate de c�tre personalul
societ��ii pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, respectiv pentru
activitatea de ��
������� ��� �
������������� �� ��
�����
�� ��� �����
����
�� ��������"
���&���������������	����
&���
�������������(����$�5

��	���������
����	��	������
������� ��� �
�� �������� ��� ��
���� 
(�������� ��� &������� ����� &��
���������� ��
�����
�
�
���	���"� ����� �����(������ ����
��� ��� (����������$� *����(����� ����� ������������
�
����������������
��(��	��	�	�������"�����#����+�������������������������	����	�
�
���
&���
�������������������'���������������������
������$�*����������"��
�����
������ ����� ����
������ ������� ��� (
���&��� (����������� ��� ��
�����
�� ����� ��� ���������	
����� ������	��� ��� �
��������� ����
��"� 
��� ������� �����#���'��� ��� ��������
��������
���$

În drept, �������
��� vizat� erau aplicabile prevederile art.21^2 alin.(1) din
Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i
dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii, astfel cum a fost modificat� prin Legea
nr.415/2001, care prevede: “Profitul brut utilizat în anul fiscal curent de c�tre
întreprinderile mici �i mijlocii pentru investi�ii în active corporale �i necorporale
amortizabile, definite potrivit Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale �i necorporale, cu modific�rile ulterioare, destinate
activit��ilor pentru care contribuabilul este autorizat, nu se impoziteaz�. Aceast�
facilitate se calculeaz� lunar, iar sumele reinvestite se repartizeaz� ca surse proprii de
finan�are.”

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea
întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i
mijlocii" aprobate prin :
	�#���� 9�&�������  nr. 244/2001, ���&	� la pct.24 �	;
“Profitul brut reinvestit reprezint� sumele utilizate pentru efectuarea de investi�ii în
active corporale �i necorporale, aferente obiectului de activitate, de natura celor
reglementate prin Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în
active corporale sau necorporale, republicat�, cu modific�rile ulterioare, [...]”, iar la
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pct. 28, “Investi�iile pentru care s-a acordat scutire de impozit pe profit vor r�mâne în
patrimoniu cel pu�in o perioad� egal� cu jum�tate din durata de func�ionare a
acestora”.

Referitor la impozitul pe profit, pct.III din Solu�iile privind aplicarea unitar�
a prevederilor contabile �i fiscale referitoare la impozitul pe profit �i la taxa pe
valoarea ad�ugat�, aprobate prin Decizia nr.3/2002 a Comisiei Centrale Fiscale din
cadrul Ministerului Finan�elor Publice, prevede c�: “Facilit��ile fiscale referitoare la
reducerea sau la scutirea de impozit pe profit sunt aplicabile numai activelor
amortizabile destinate activit��ilor pentru care contribuabilul a depus cerere de
înmatriculare la registrul comer�ului.

Nu se aplic� scutirea sau reducerea pentru profitul reinvestit pentru
achizi�iile de vile �i case de odihn�, imobiliz�ri corporale destinate activit��ilor de
agrement �i/sau activit��ilor de protocol, decora�iuni interioare de lux, tablouri �i
altele de asemenea natur�, care nu sunt destinate desf��ur�rii obiectului de activitate”.

,�� ������� �	 prevederile legale citate anterior �
�����
����	� �����
������
��
������� de investirea acestuia în active corporale �i necorporale amortizabile,
definite potrivit Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale �i necorporale, cu modific�rile ulterioare, destinate activit��ilor pentru care
contribuabilul este autorizat, respectiv pentru care contribuabilul a depus cerere de
înmatriculare la registrul comer�ului$�  3� ��	� �
������ este ���������	 de alin.3 a
art.21^2 alin.(1) din Legea nr.133/1999, astfel cum a fost modificat� prin Legea
nr.415/2001, care prevede : “ Investi�iile realizate potrivit prezentului articol vor
r�mâne în patrimoniul întreprinderilor mici �i mijlocii cel pu�in o perioad� egal�
cu jum�tate din durata de func�ionare a acestora. În caz contrar impozitul se
recalculeaz� pentru perioada în care întreprinderea a beneficiat de prevederile alin. (1)
�i se vars� la bugetul de stat, împreun� cu major�rile de întârziere aferente”. 

)&#���'������&�������������������������
�"��������
�����������	���������
��
������� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ������� ���&�	��� de ��
������� ��
�
�����������������
�����
����������
����
����������"������������#�����������������
����
���� �����
��<� ��� ����$�� �� pct.III din Solu�iile privind aplicarea unitar� a
prevederilor contabile �i fiscale referitoare la impozitul pe profit �i la taxa pe valoarea
ad�ugat�, aprobate prin Decizia nr.3/2002 a Comisiei Centrale Fiscale din cadrul
Ministerului Finan�elor Publice. 3�������� ��� �
��
�� ��� ��� �
����� ��� ��� ����
���
�����	� &������	���� ��
��������� �������&�� �� fi iesit din patrimoniul ���	���$�/��
���"� ��� ����������� �������� ��� ������� ��� �
�� �������� ������ ��&
���� �
���	���"� ��
�
�������
������������������������	�������	���
������'&��(��������������'�������"
�
��&���	�
�������
�����������������
������"��	���������
�����
��������"��������
��� ������"� �������	� ��� ������������� ����
��� ���&���� �
���� ��� ����
����� �
��
�������
�$�*�����������
�����
�����
��������������������	��	���������������������
�
��������=���������������"������������������������
���(���	���
������
���'���������
���&�	����� ������ ����� ������ ���� ��
����	� '� ������ �������	� ���������
��
�������
�$� ��� �������� ��� ����"� ���� ���� �������� �����"� ��
��������� ��� �
�
�����������&��
������������
�����
���
���	���"�����������(����������
������(����������"
����#����+�������������������������	����	�
�����
&���
�������������������'������������
������ ��
������"� ��� ���
���� �
�� ������#���'��� ��� �
������ ������ ����� ����
�����
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����������(
���&���(����������������
�����
������"������������	�������
�������������
��"
���	���� ��� ����������� 
(�������� ��� ���&���� ���� ��� �#� ���� ��#��	$� 6����
�
���������� �
�������"� ������� ������	� ��� ���������� ������� �
�� ��� �������� ��� �
���
���&�	�����������"�����������
�����++�'�++�"���
�������������
����������������	"
din care rezult� c� au fost efectuate deplas�ri la institu�ii din domeniul s�n�t��ii din
�ar�, confirmate cu �tampilele unit��ilor respective.

�����#� ��� ����	� ��� ���� �������	� ������(������� ����������
�� ��
��������'�������"� �������&� ��� ���� �������� �
���� ��� ���
����� �� �&�������
�
��
����� ����
�������"� ��� ������� �
�� �
������� ������� ��� ��� ������� �
�� ��������

������������������������������������������������������ ��������	��	� ����������� ��

������
���$�

3�������� ��� ���������� ������	� ��� ��� �
����� ��� ���������� ���
�����
��������(���������������	����������������
�����������	�������������
������
�(���(����
����	����������������
�������
���������	"���#���'����
������
����	�������	�������
�
����������������
(��������&�������
�����
��(���������
���	���$

Se re�ine c� ��
��������� ��������
���� ��� �����"� ������ ����� �� aplicat
scutirea de impozit pe profit prev�zut� la art.21^2 din Legea nr.133/1999 privind
stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor
mici �i mijlocii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,� ���� active corporale
amortizabile, definite potrivit Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale �i necorporale, cu modific�rile ulterioare, aferente
activit��ilor pentru care petenta este ��
����	" respectiv pentru activitatea de
��
�����������
�����������������
�����
����������
����
����������$

��� ������ art.21^2 alin.(1) din Legea nr.133/1999 privind stimularea
întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i
mijlocii, astfel cum a fost modificat� prin Legea nr.415/2001, av#���'��� �� vedere
normele metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea
întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i
mijlocii" aprobate prin :
	�#���� 9�&�������  nr. 244/2001, �� solu�iile privind
aplicarea unitar� a prevederilor contabile �i fiscale referitoare la impozitul pe profit �i
la taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin Decizia nr.3/2002 a Comisiei Centrale
Fiscale din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, ������	� �� ��������� �
�������
�
�����	 de ����� pentru suma de�>������
����������#������
��������
��$������#
��(�����������
(#�������������	��������#���������������	�m�sura������
����������
����
��(����"���������������������������������
��&���	���������
������������	������������"
&�� ��� �����	� �
�������� ��� ��� ����� ��� ���&���� �
(#������ ��� ������	����� ��� ��#������
�����������
������������
���������������'������
���������������$

1.2. Referitor la pct.B. a) din raportul de inspec�ie fiscal�
Organele de inspec�ie fiscal� au re�inut c�, în trimestrul II 2002 unitatea a

achizi�ionat trei matri�e, în valoare total� de X lei noi, pentru care a aplicat scutirea de
impozit pe profit prev�zut� de art.21^2 din Legea nr.133/1999, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare. Potrivit Catalogului privind clasificarea �i duratele normale de
func�ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr.964/1998,
matri�ele achizi�ionate de unitate se încadreaz� la codul de clasificare 3.25.7 “Alte
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utilaje, instala�ii �i aparate pentru ocrotirea s�n�t��ii”, având o durat� normal� de
func�ionare de 10 ani.

Prin Hot�rârea Administratorilor din data de 05.07.2002, reprezentan�ii
societ��ii au hot�rât ca mijloacele fixe în discu�ie s� fie amortizate într-o perioad� de
trei ani, aceasta ��fiind &��
������	 ����&��������
��(��	$ 

Întrucât în baza unei facturi fiscale din septembrie 2004 bunurile în cauz� au
fost vândute înainte de expirarea perioadei de men�inere a acestora în patrimoniul
unit��ii prev�zut� pentru a putea beneficia de scutirea de impozit pe profit, respectiv
dup� o perioad� de 2 ani �i 3 luni de la data achizi�ion�rii, organele de control au
constatat c� societatea a pierdut dreptul de a aplica facilitatea prev�zut� de Legea
nr.133/1999. 

��� �
������ ��������
�	���� ������� �� ���������� ��������� ��� �
���� ��
����
������������� “Echipamente tehnologice �������, utilaje, ������������������� ���
�������������
���!��������"��#������������	������������
������
���	�����������������
��� ���������� ��� ���������� ��
��������� ������$� %�� 
������ &#��	���"� ����	������
����������������
����������'���	���
������
��������$

La control s-a re�inut c� unitatea nu poate beneficia de facilitatea prev�zut�
de Legea nr.133/1999, �i în consecin�� s-a procedat la reîntregirea profitului
impozabil cu suma de X lei noi, precum �i la recalcularea impozitului pe profit.

În sus�inerea contesta�iei unitatea ��&
�	 dispozi�iile art.6 din Legea
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i
necorporale, ������#����	 în mod eronat a înregistrat matri�ele în categoria mijloacelor
fixe, acestea fiind de fapt simple obiecte de inventar, în Catalogul privind clasificarea
�i duratele normale de func�ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot�rârea
Guvernului nr.964/1998, nefiind prev�zut� nici o grup� de mijloace fixe cu denumirea
de matri�e.

Potrivit art.3 alin.2 din Legea nr.15/1994, republicat�, “Sunt considerate
mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaz� ca atare �i
îndepline�te cumulativ urm�toarele condi�ii:

a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilit� prin hot�râre a
Guvernului. Aceast� valoare poate fi actualizat� anual, în func�ie de indicele de
infla�ie;

b) are o durat� normal� de utilizare mai mare de un an”, iar potrivit art.1 din
Hot�rârea Guvernului nr.424/2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor
fixe, “valoarea de intrare a mijloacelor fixe stabilit� în condi�iile art. 3 alin. 2 lit. a)
din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i
necorporale, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este de 8.000.000
lei”.

,�� ������� �	 situa�ia de fapt, constatat� de organele de control, ���� �	
������ a ��������� cele 3 ��������������
��������"��������������������������
��������
���&	���������$������?�������$�8@�AAB"�����(����	" adic� au o valoare de intrare mai
mare de 8 milioane lei vechi fiecare"� �������&����
�����	������������������"��C�
�����C�=��eviden�a unit��ii������������
��=�������������
�����<�����������������+
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���, 
���������������������������	 (��#���'����
���	����������������	����������&������
�
��(��	��������������������������(������������������	��������������.

)����������������potrivit c�reia matri�ele sunt obiecte de inventar,� �	��	
�� cuprinsul �
��������, c#��� ������� ��� ��� ���� ���	� ��� ������� ���	���� ������ �� ��
&����� ��� ��� �
����� ����, ��� ���� ��� ����	 a conduce la solu�ionarea favorabil� a
cauzei întrucât, potrivit  ���&������
� art.21^2 alin.(1) din Legea nr.133/1999 privind
stimularea întreprinz�torilor priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor
mici �i mijlocii, astfel cum a fost modificat� prin Legea nr.415/2001, �� normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinz�torilor
priva�i pentru înfiin�area �i dezvoltarea întreprinderilor mici �i mijlocii" aprobate prin
:
	�#���� 9�&�������  nr. 244/2001, facilitatea constând în scutire de impozit pe
profit se acord� pentru investi�iile în mijloace fixe, iar în situa�ia în care ���	����� în
cauz� nu sunt active corporale sau necorporale amortizabile, definite potrivit
Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i
necorporale, cu modific�rile ulterioare, ��������#������
���	��
���������	��	� ��
����������������	��	��������������������������������facilitatea respectiv�. 

D��	����������������������	 ����
(������������&�����
���������������������
�&��������������
��(�����������
������������"���������
����������$�..��++�"����������
�	� ��. 175 “Posibilitatea de contestare” din 3��
������ 9�&�������� ��$A�@�++�"
����(����	" prevede la alin.(2) “Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care
consider� c� a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin
lipsa acestuia”. ������������� ��� �&����������� ��� �
��(������ �� ���
�� �������������� �
�
��������	�����������������������������������
��������"�����
�������	"��&������
�
������� �� ��������	���
�� �
��(���� ��
���� ��� ��� ����� ��� ������ �
��������"
���������	� ��� ����� .>� 0Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale � ���� 3��
������ 9�&�������� ��$A�@�++�"� ����(����	$� 6�����
�
�����������&��������
�����������&��������
��(��	"�����
����������������������	
��������	��� ��
���"� ���� ������� ��� ����� ������ ������ &��
�"� �&��������� ���������
�������������������������(���������������������
����������
��(���������������������
���������������&�������
� ������������������������������������&.

În situa�ia în care petenta consider� c� a fost prejudiciat� de persoanele care
au efectuat înregistr�rile în contabilitate, poate recupera paguba de la acestea, bugetul
statului nefiind lipsit de sumele ce i se cuvin.

��� �
�������	" unitatea nu (���������	 de scutire de la plata impozitului
pentru profitul în sum� de X lei noi, contesta�ia formulat� urmând a fi respins� ca
neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere privind impozitul pe profit suplimentar stabilit
ca diferenta intre impozitul calculat la control �i cel recunoscut ca datorat de petent�
�&#����� vedere amortismentul ���������.

Fa�� de cele� �����
�� �����
���"� �&C���=�� &������ �	� ������ ��� �
���	
modul de calcul al dobanzilor si al penalitatilor de intarziere aferente ���
���������
��
�������������"��������&��������	���(�����������
(#�������������	��������#������
��������	�m�sura������
����������
�������(����"�����=��������������������
��������
��� ��������
�����(���� ��������#��� impozit pe profit în suma de mai sus"�conform
principiului de drept “accesorium sequitur principale”,�contesta�ia va fi respins� ca
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neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere privind obliga�iile de plat� accesorii debitului
anterior men�ionat (dobânzi �i penalit��i de întârziere).

1.3. Referitor la pct.B. d) din raportul de inspec�ie fiscal�
Din suma total� înregistrat�  în perioada 2001 - 2004 �n contul 613

“Cheltuieli cu primele de asigurare”, doar o parte este justificat� ca fiind ������	 în
folosul unit��ii, pentru diferen�a de X lei noi nefiind prezentate poli�e de asigurare sau
documente din care s� rezulte c� sumele achitate cu titlu de prime de asigurare �i
înregistrate în eviden�a contabil� privesc bunuri aflate în patrimoniul societ��ii,
respectiv personalul angajat al acesteia.

În consecin��, la control s-a re�inut c� sunt nedeductibile la calculul
profitului impozabil cheltuielile în sum� total� de X lei noi, procedându-se la
reîntregirea masei impozabile cu suma de mai sus �i la recalcularea impozitului pe
profit.

Fa�� de obliga�iile stabilite la control, unitatea contest� impozitul pe profit
aferent cheltuielilor cu primele de asigurare în sum� de Y lei noi �i obliga�iile de plat�
accesorii acestuia, invocând faptul c� poli�ele de asigurare sunt documente la purt�tor
�i pot fi pierdute, dar cheltuiala este atestat� prin documente contabile primare cu
regim special sau documente de plat� vizate de o banc� comercial�. Ca urmare,
consider� c� sunt justificate cheltuielile în cauz� prin simpla înregistrare a acestora în
contabilitate pe baza documentelor de plat�, atâta vreme cât obiectul pl��ilor este
înscris pe documentele de plat�.

În temeiul art.4 alin.(6) lit.i) din Ordonan�a Guvernului nr.70/1994 privind
impozitul pe profit, republicat�, modificat� prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului
nr.217/1999, sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil “cheltuielile de
asigurare care nu privesc activele corporale �i necorporale ale contribuabilului,
inclusiv asigur�rile de via�� ale personalului angajat”, prevederi care se reg�sesc
în esen�� �i la art.4 alin.(4) lit.h) din Ordonan�a Guvernului nr.70/1994 privind
impozitul pe profit, republicat�, astfel cum a fost modificat� prin Legea nr.189/2001,
respectiv la art.9 alin.(7) lit.t) din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit.

De asemenea, la art.21 alin.(4) lit.n) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal se precizeaz� c� sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil “n)
cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului,
precum �i cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu excep�ia celor care
privesc bunurile reprezentând garan�ie bancar� pentru creditele utilizate în
desf��urarea activit��ii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul
unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale”.

Din prevederile legale anterior citate se re�ine c� ��� �������� ��� ����� ��� ��
����� �
&���� �	 privesc active ale contribuabilului sau personalul angajat, ���	 caz,
cheltuielile cu primele de asigurare nu sunt deductibile la calculul profitului
impozabil. ���< nici cu ocazia verific�rii, nici pân� la data solu�ion�rii contesta�iei
unitatea nu a prezentat documente justificative care s� confirme efectuarea
cheltuielilor în cauz� în scopul desf��ur�rii obiectului de activitate al acesteia.
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�� ������� "� iar la art.103 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003,
republicat�, se prevede: “Contribuabilul are obliga�ia s� colaboreze la constatarea
st�rilor de fapt fiscale. Acesta este obligat s� dea informa�ii, s� prezinte la locul de
desf��urare a inspec�iei fiscale toate documentele, precum �i orice alte date necesare
clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.”

Având în vedere dispozi�iile art.26 din Legea contabilit��ii nr.82/1991,
republicat�, în temeiul c�rora “În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor
documente contabile, se vor lua m�suri de reconstituire a acestora în termen de
maximum 30 de zile de la constatare”, sus�inerile anterior men�ionate ale unit��ii nu
pot fi re�inute la solu�ionarea favorabil� a cauzei, actul normativ citat precizând clar
obliga�ia reconstituirii documentelor în cazul pierderii acestora.

De asemenea, la pct.31 din Normele metodologice pentru întocmirea �i
utilizarea formularelor comune privind activitatea financiar� �i contabil�, aprobate
prin Hot�rârea Guvernului nr.831/1997, se precizeaz�: “În cazul în care documentul
disp�rut a fost emis de alt� unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitent�, prin
realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitent�. În acest caz,
unitatea emitent� va trimite unit��ii solicitatoare, în termen de cel mult 10 zile de la
primirea cererii, documentul reconstituit.”

�����#�����������������	�������#�	���������	���	��
���������
��������
�������
����������(�����	�
������fost înregistrate în eviden�a contabil� cheltuielile cu
primele de asigurare�=�����<����E������
������&#������&�������������
����&�������
�
�����
���"� ��� ������� �	� ���� ��
��� ���
����� ��� ��
��� ����������� ������
����������
�� ������� ���"� �
�������� ������� ���#��� �� ��� 	��!����� ��� ������������
��������������	����������$

Fa�� de cele� �����
�� �����
���"� �&C���=�� &������ �	� ������ ��� �
���	
modul de calcul al dobânzilor �i al penalit��ilor de întârziere aferente ���
���������
��
���������� ���"� �������&� �������	� ��(�����������
(#���� ���������	������ ��#������
��������	�m�sura������
����������
�������(����"�����=��������������������
��������
��� ��������
�����(���� ��������#��� impozit pe profit în suma de mai sus"�conform
principiului de drept în virtutea c�ruia accesoriul urmeaz� principalul,�contesta�ia va fi
respins� ca neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere privind obliga�iile de plat� accesorii
debitului anterior men�ionat (dobânzi �i penalit��i de întârziere). 

1.4. Referitor la pct.B. e) din raportul de inspec�ie fiscal�
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?�� ���������� ������	� �'�� �
����� �	� ���� 
����� ����������
�� ����������� ��
perioada 2001 - 2004 în contul 625.10 “Cheltuieli privind delega�ii externe” suma de
X lei noi nu a fost ��������	 cu documente (ordine de deplasare, copii dup� pa�aport,
facturi fiscale, chitan�e).
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�����������������������	�����
��������
��
���������� ��������� ���#� �	� �
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În contesta�ie petenta sus�ine c� sunt justificate cheltuielile de deplasare
efectuate în anul 2001, precum �i cheltuielile reprezentând contravaloarea delega�iilor
externe facturate de firma str�in�. ����
�������	" petenta contest� impozitul pe profit
aferent cheltuielilor cu deplas�rile externe �i obliga�iile de plat� accesorii. 

��� În ceea ce prive�te cheltuielile de deplasare efectuate în anul 2001, în
sum� de A lei noi, ���������� în contul 625.10
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La dosarul �
�������� sunt, de asemenea, anexate în copie 15 ordine de
deplasare (delega�ie), privind cheltuieli în sum� total� de A lei noi,  �������	� ��
�
�������
������
���������	 ale persoanelor care au efectuat deplasarea��pentru care
au fost ��
����� 
�������� ��� ����������"� ������ �i copii ale pa�apoartelor celor 4
persoane" care con�in datele titularului �i viza de intrare/ie�ire în/din �ar� �� ����
���
pentru care le sunt acordate drepturile de deplasare. Este prezentat un pliant
�������#�� programul manifest�rii �tiin�ifice din str�in�tate la care se sus�ine c� au
participat angaja�ii firmei"�����
��	�������������������������	�
������������������
��������	��
������$�� 

Petenta ��&
�	 faptul c�, în temeiul prevederilor art.12 si art.17 din
Hot�rârea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi �i obliga�ii ale personalului
trimis în str�in�tate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, sunt
deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând diurna �i
cheltuielile de cazare în afara unit��ilor hoteliere. 
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Potrivit Normelor metodologice de întocmire �i utilizare a formularelor
comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiar� �i
contabil�, precum �i modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finan�elor
publice nr.425/1998, formularul “Ordin de deplasare (delega�ie) - cod 14-5-4”
serve�te ca: dispozi�ie c�tre persoana delegat� s� efectueze deplasarea, document
pentru decontarea de c�tre titularul de avans a cheltuielilor efectuate, document pentru
stabilirea diferen�elor de primit sau de restituit de titularul de avans, document
justificativ de înregistrare în contabilitate. Acesta circul� la persoana împuternicit� s�
dispun� deplasarea, pentru semnare, la persoana care efectueaz� deplasarea, la
persoanele autorizate de la unitatea unde s-a efectuat deplasarea s� confirme
sosirea �i plecarea persoanei delegate, la compartimentul financiar-contabil pentru
verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de c�tre titular la
întoarcerea din deplasare stabilindu-se diferen�a de primit sau de restituit (semnând
pentru verificare), la persoana autorizat� s� exercite controlul financiar preventiv,
pentru viz� �� la conduc�torul unit��ii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate. )������
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������"�pentru a con�ine toate
informa�iile necesare.

2�������������������������(�����
������ de orice document justificativ sunt
���&	��� la pct. A. “Normele generale privind documentele justificative �i
financiar-contabile” din 4
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����(�������$�G8+@�++B�privind registrele �i
formularele financiar-contabile, �� vigoare la data �
���	��� lipsei documentelor, ����
��������	��	 documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate pot dobândi
calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care furnizeaz� toate
informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare.
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caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua
m�suri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la
constatare, potrivit reglement�rilor emise în acest scop”. %�������� ����������� �������
���������
����� �������
�������
�����&����������������������������������	��	��
�����������������++���
�������
�������#��������������
���
����������
����������
����������������	��������������������	����������������������$+B$�++8"�������������
���&�������� ������� �����
�� ����� �����# ����
������ ��� ���
�������� �� �
�������
�
�������"� �����	� ��� �
������ �
��������"� ��	� ��� ��
������ ��� ���������
���� ���	���
���� ���������	� ��� ������ ��� ���� ��� ��$+7$�++8"� ������ ���	��� ��� ���� �������
���������&	����������"�����������#������������	����������������������������&���
�
����	����� ������ �
�������
�� 0���
������ � ���	� ���� ����������� ����������
�������$

Reconstituirea documentelor justificative �i contabile pierdute, sustrase sau
distruse��������������	����pct. E a�)��������“4
������
�
�
����������
��������
��������� �� ��������
�� ��� �
��������
�� �
����� ��� ��
�
���� ���&���� ���&����
���������	�����
��(��	”����3��������������������������
����(�������$�G8+@�++B�privind
registrele �i formularele financiar-contabile, �� vigoare la data �
���	��� lipsei
documentelor respective. Aceast aspect ������������������
����������������3������
�������������������
����$B�8@�AAG$

"�#�������	������#���� ����	��	� ���������!	���� �� pentru a putea fi
înregistrate în contabilitate, opera�iunile economico-financiare trebuie s� fie
justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit acestor
norme. 5

��	"� ���� ���&	��	� 
(�������� persoanei care constat� pierderea,
sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile s�
încuno�tin�eze, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, administratorul
unit��ii, pentru ca �� termen de cel mult 3 zile de la primirea comunic�rii,
conduc�torul unit��ii trebuie s� încheie un proces-verbal, care s� cuprind�:

- datele de identificare a documentului disp�rut;
- numele �i prenumele salariatului responsabil cu p�strarea documentului;
- data �i împrejur�rile în care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Procesul-verbal se semneaz� de c�tre:
- conduc�torul unit��ii;
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- conduc�torul compartimentului financiar-contabil al unit��ii sau persoana
împuternicit� s� îndeplineasc� aceast� func�ie;

- salariatul responsabil cu p�strarea documentului �i
- �eful ierarhic al salariatului responsabil cu p�strarea documentului, dup�

caz.
Salariatul responsabil este obligat ca, odat� cu semnarea procesului-verbal,

s� dea o declara�ie scris� asupra împrejur�rilor în care a disp�rut documentul
respectiv.

Când dispari�ia documentelor se datoreaz� însu�i conduc�torului unit��ii,
m�surile prev�zute de prezentele norme se iau de c�tre ceilal�i membri ai consiliului
de administra�ie, dup� caz. 

%������������������������������������������������
���������"������������	"���
���"��������
�����
��������
������������������������
����
������
���������
�	�
���
��������������
��������������������
�������
�����(�����	�
������������++�
����
������������������	�������&��������
��(��	. )��������������������
����������
���������� ������	"��	������������!����	�����$���� ��������������������� ���$���������
��%��������	������������
���"��&#���'������&����������������������� �����������&������
�������������:
	�#����9�&��������8�G@�AA8. )�����������������
�����������	
��������� ���������	����
�����������
���
��������
�������"������������������	�����
�
������ 7�8$�+� ����� ������	� ������������ ��� ������	����� ��� ������������ ������
�
��(����������������++�"���������������������	��������	�����
������������������&�
���
������� ��� �
�� ��������� ������� ��� ������� ��� ������ ��&������� ���������� ��
:
	�#����9�&�������� 8�G@�AA8"� �����#� ���� �
������� ����� �	� ��������� ���������
����������
�� ��� ���������� ��������� ��� ����� �
������ 7�8$�+� ��� ��� ���� ��� ��������

��������� ��� �
��
�. ��� ������ �
������ ordinele de deplasare “reconstituite” ��� ���
������������ ���������� ��� ����� ��� ��� �
��&�� �
����
�� ������� ��� &��
���� (de exemplu:
noul �
������� nu mai��������	 modul �����������
������������������++� decontarea
avansului pentru care a fost  =�
���	 dispozi�ie de plat�/încasare c�tre casierie sau
chitan�a,����	�����.  

����
�������	"������#�������8�
��������������������������
�����
������
�
��&�� reglement�rilor emise în acest scop"� ��� ���� �����	 înregistrarea în
contabilitate a opera�iunile economico-financiare ���������� �� acestea, fiind
aplicabile prevederile art.4 alin.(6) din Ordonan�a Guvernului nr.70/1994, republicat�,
modificat� prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.217/1999, care prevede �	 sunt
nedeductibile fiscal “m) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor
documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilit��ii nr. 82/1991, cu
modific�rile ulterioare, condi�iile de document justificativ;[...]”.

�������"�������
� la deductibilitatea ������	�������������
�����&��������������
������� �	� ��� ����� �++� erau aplicabile prevederile art.4 alin.(4) din Ordonan�a
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicat�, modificat� prin
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.217/1999, ����� ���&	�� �	 “La calculul
profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai dac� sunt aferente realiz�rii
veniturilor.

Pentru urm�toarele categorii de cheltuieli se admite deducerea la calculul
profitului impozabil, astfel: [...] cheltuielile privind transportul �i cazarea salaria�ilor,
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ocazionate de delegarea, deta�area �i deplasarea acestora în �ar� �i în str�in�tate, sunt
deductibile la nivelul sumelor efective, constatate prin documente justificative”. 

Pentru cheltuielile cu cazarea petenta nu prezint� documente justificative. 
��������	��������, ���������	����
������������
���8�
�����������������������

�
��������	�potrivit ��������	���
������
�����" cheltuielile cu cazarea cuprinse� ��
���
������������������������������������������
�������� nu ar fi deductibile, potrivit
dispozi�iilor legale anterior citate, care prev�d c�, pentru a fi deductibile la calculul
profitului impozabil, cheltuielile ocazionate de cazare trebuie s� fie justificate cu
documente, nefiind suficient� încadrarea de c�tre unitate a acestora în plafoanele
prev�zute în Anexa A la Hot�rârea Guvernului nr.518/1995, �
������	� ����
:
	�#����9�&����������$B�+@�AAG.

�����# ��� �������� ��� ����� ������ �� ������ dosarul ��� ����� ����� ����&��
�
������������&����������������������������������	��	��������������������++�"����
���� �'�� ������� �����
�"� ������� ��� �� ��
����� ��� ���
��������� �
�������
�
�������&�"� ��� �������� ���&	��� �� ?����� �
��(���	���� ��$G�@�AA�"� ����(����	"
nefiind respectate nici prevederile pct. E din�4
��������
�
�
�������� ��
������ ��
��������� �� ��������
�� ��� �
��������
�� �
����� ��� ��
�
���� ���&���� ���&����
���������	� ��� �
��(��	"� ���
(��� ����� 3������� ����������� ��������
�� ��(����
��$�G8+@�++B� privind registrele �i formularele financiar-contabile, �� se �
���	� �	
����� �8 deconturi de deplasare prezentate ��� ����������� �
�������� nu ��������	
���
�������� ���� �
�������
� ��� (���� �	�
��� ��� �
�� ����������� ��� ����� �++�"� ��
������� ���&������
�� ������� ��&
���� �����
�"� ������ �
������������ ��������"� ��
��������	�������������(���� ��������������
������� ���
��(���cheltuielile de deplasare
���������� în anul 2001, în sum� de A lei noi"� ���#��� �� ��� �������	� �
�������
�
�����	����unitate����������
����������
��������������
�����������$����     

2) În ceea ce prive�te cheltuielile în sum� de B lei noi, înregistrate în luna
ianuarie 2003 în contul 625.10.�

������$F�0*�������������	�����
���(��(���� �������
�������������������������	
����"����	����������������
���(��(�������������������������������
�"�
����������
���������� ������	� ���	� �	� ������� �������� �	� ��� ��������� �++�� �� �
�� ���������	� ��
�
����7�8$�+���������H������
����������#����
���&��
����(���������&�
�"����(�����
�� ������� ������� ������ ��� ���������� ��<��"� ��������� ��� ������ ��� ���
���� ��
����������������	$�*���������������������	��	�����&���
��������	�����������������"����	
��� �����	� �	� ������� ��� �
�� �	���� ��� ��������� �
���	���� ��� &������� ����������� ��
�
�����"� ��	���� ��� �
�����"� ��$ ����
� explicativ� dat� de persoana desemnat� s�
reprezinte unitatea în rela�ia cu organele de inspec�ie fiscal� aceasta a declarat c� nu
mai de�ine alte documente care s� vin� în sus�inerea punctului de vedere exprimat de
unitate.

�������, art. 9 alin.(1) din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit
prevede �	: “La calculul profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai dac�
sunt aferente veniturilor impozabile”.  

-
��&�� ��$A$!� ���� Instruc�iunile privind metodologia de calcul al
impozitului pe profit, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.859/2002, “Cheltuielile
de transport �i de cazare, ocazionate de deplasarea în �ar� �i în str�in�tate a salaria�ilor
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în interes de serviciu, nu intr� sub inciden�a art. 9 alin. (7) lit. c) din lege, ele fiind
deductibile pe baz� de documente justificative. 

-����� ������	� ��� ����������� �
��������"� ��� �
���"� ��	���� ��� ��������
������� ������� ��� ���
���� ��� ���������� ������	"� �
������� ��� �
��(
����� �������� ��
������>�������������"����
��������������������������������<��<�E�������������>���
�����
�����������#��������
�������
����
����$

*��� �������� �
��������� �����
��� ���� ���� ��� ������� �	� ������ ���
���������� ��� ����	� ��(� ��� ������ ���<�� ����	���� �	�� �������� �������� ��� ��������
�����������
�������������������
�����������������������	�"����������������������
��	
�������	"� ��� ������ �
�&������'��� ��� ������������ 
����
���� ��� �����������
�������������
�� ���
�� �
�	� �
���	��� ��� ��&����� ������������ �
��������"� �������� ��
������������"�������	����������������������������������&���������	������&��������
�	��� �
������� ����� ���� ���� ������� ��� ����� ����� ���� �
�� �����������"� �����������
���#�����������	����$

Se re�ine ca nerelevant� afirma�ia unit��ii potrivit c�reia suma de B lei noi
reprezint� contravaloarea delega�iilor externe facturate de firma X firmei noastre �#�
���� �#� ��� ��� �
&������ �	� ������� ��� �
�� �	���� ��� ��������� �
���	���� ��� &������
����������� ��� �
�����"� ��	���� ��� �
������ ���� ����<���� ��
����
���<"� respectiv� �	
��������������� sunt aferente veniturilor impozabile pentru a fi deductibile fiscal.

-����� ��� ����� �
&���� �	� ������������ ��� (������� ��� �&�
�� ��� �������"
���������� ��� � ������>� ��� ����� �� ������� ������� ��������� ��� ������ ��� ���
���� ��
����������������	���������	����������	����	��������������������	���� interes de serviciu.
Petenta nu face dovada �	 delegarea sau ����������������	����
��������	������������
�	��� �
��������� ���	���"� �������� ��������� 
������ ��� ���������"� �
������� ��
��(����� ��
����� �
��&�� Normelor metodologice de întocmire �i utilizare a
formularelor comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea
financiar� �i contabil�, precum �i modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
finan�elor publice nr.425/1998"� ��� �������� ������������
������������� �'���������� ��
���������acesteia.

Fata de cele retinute anterior, cheltuielile in suma de B lei noi nu sunt
deductibile fiscal, efectul fiscal al inregistrarii ca si cheltuieli deductibile a
contravalorii prestarilor de servicii facturate de firma X constand in diminuarea
profitului impozabil cu suma de mai sus. In consecinta, �&#��� ���&���������&�������
art. 9 alin.(1) �� (7) din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit �����$ 9.1.� ��
9.7.�����Instruc�iunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate
prin :
	�#����9�&�����������$�G8A@�++�" contestatia formulata ������	 a fi �������	
ca neintemeiata pentru impozitul aferent profitului stabilit suplimentar �� suma de B
lei noi.

Fa�� de cele��������������
�"������$%���$B$��������������������"�=����C�=�
������������������
��������������������
�����(������������#��� impozit pe profit"
�&C���=��&�������	�����������
���	�modul de calcul al dobânzilor �i al penalit��ilor
de întârziere aferente �������
(��������������"��������&��������	���(�����������
(#���
��� ������	��� ��� ��#������� ��������	� m�sura� �����
���� ��� ���
�� ��� ��(����"� ��� =�
&����� principiului de drept conform c�ruia accesoriul urmeaz� principalul,
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contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i pentru cap�tul de cerere privind obliga�iile
de plat� accesorii debitului anterior men�ionat (dobânzi �i penalit��i de întârziere).

1.5. Referitor la pct.B. g) din raportul de inspec�ie fiscal�
În perioada octombrie - noiembrie 2002 unitatea a înregistrat în contul

623.02 “Cheltuieli de reclam� �i publicitate” contravaloarea unor servicii în domeniul
reclamei ���(��� a trei facturi fiscale emise de firma A.

În drept, la art.9 alin.(7) lit.s) din Legea nr.414/2002 se precizeaz� c� sunt
nedeductibile la calculul profitului impozabil “cheltuielile cu serviciile de
management, consultan��, prest�ri de servicii sau asisten��, în situa�ia în care nu
sunt încheiate contracte în form� scris� �i pentru care beneficiarii nu pot justifica
prestarea acestora pentru activitatea autorizat�”.

Pentru explicitarea prevederilor art.9 alin.(7) lit.s) din Legea nr.414/2002, la
pct.9.14 din Instructiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului ��$G8A@�++�, se precizeazã faptul cã, “În baza
acestor prevederi este necesar ca serviciile s� fie efectiv prestate, s� fie executate în
baza unui contract scris care s� cuprind� date referitoare la prestatori, termene de
execu�ie, precizarea serviciilor prestate, precum �i a tarifelor percepute, respectiv
valoarea total� a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de aceast� natur� s� se fac�
pe întreaga durat� de desf��urare a contractului sau pe durata realiz�rii obiectului
contractului.”

?���
�������
��������������������
��������������	������&�������
�������
�������� ��� ������) ��� ������� ��� �������"� �&#��� 
� ����	� ��� ��� ����"� &���(��� ��
����
����������������
����������serviciile în domeniul reclamei, �����
��� anterior.

Modul de executare a contractului este stipulat la cap.IV, ��������&���� �	
(������������&������� �������
��������������������� ���
����������������� ����	���
��
���������������� ������
����	� �	�
��
�����"�����#����
���&��
���������� ������
��������"� ������ ������� 

��<� ������ �	� ������ �������� ���� ����	����� ��� ����� ��� &�
�
�����"� (������������ &�� ����� 
� �
����	� �����	"� ������ ��������� ��� �
�� ������
���������� ��� ����� ��(���� �	� ��� �������	� ������"� ������#��� �������� ��� ��&����� �
����	���"� ������� ����	���$�?�� �
������ �
��������� ��� ���	����� �
�������� ����������� ��
����	�=�� ������� �����"������� ���
�
�(�����++�"� ���
�������
���������������������
�������"� ������ �������� ���� ��� ����"� ��� ����� ��� ����� �������� ��� �
������� ��� ��
����	��� ���&����� ��
�������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ��&����$� -�
������
�
������� �� ��� ��	���� �
����� ��� �����"� ������� ��$� ������ ���&����� ��
����	� �
������$

��� �
�������	"� ��� ������� art.9 alin.(7) lit.s) din Legea nr.414/2002"
�&#���'��� ��� &������ ���&�������� pct.9.14 din Instructiunile privind metodologia de
calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotãrârea Guvernului ��$G8A@�++�,� ��
��������	�����������(���������������������
����������
��(�������������������������
�� perioada octombrie - noiembrie 2002 ��� �
����623.02 “Cheltuieli de reclam� �i
publicitate” , ���#�� a fi ��������
�����������������
����������
���������$� 

Fa�� de cele� �����
�������
���"� �&C���=�� &������ ������ �	� ��(������� ��
�
(#���� ��� ������	��� ��� ��#������� ��������	�m�sura� �����
���� ��� ���
�� ��� ��(����"
conform principiului de drept în virtutea c�ruia accesoriul urmeaz� principalul,
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contesta�ia va fi ������ ��� ����� obliga�iile de plat� accesorii debitului anterior
men�ionat (dobânzi �i penalit��i de întârziere).

2. Cu privire la impozitul pe veniturile realizate din Romania de persoanele
juridice nerezidente

În perioada 01.01.2001 - 31.12.2004 petenta a derulat contracte de prest�ri
servicii cu dou� firme str�ine, având ca obiect servicii de auditare, respectiv
executarea de desene tehnice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al
petentei.

Întrucât unitatea nu a prezentat la control certificatele de reziden�� fiscal�
eliberate de organele fiscale din �ara de reziden�� a firmelor partenere, care s� ateste
c� cele dou� firme erau rezidente ale statului respectiv �i c� le sunt aplicabile
conven�iile de evitare a dublei impuneri, organele de control au re�inut c� acestea nu
pot beneficia de prevederile conven�iei încheiate între România �i celalalt stat pentru
evitarea dublei impuneri, drept pentru care au procedat la stabilirea impozitului
datorat pentru veniturile pl�tite acestor persoane juridice nerezidente.

În drept, la art.1 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.83/1998 privind
impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice �i juridice
nerezidente se prevede: “Veniturile realizate de orice persoan� fizic� sau persoan�
juridic� nerezident� din activit��i desf��urate pe teritoriul României sau din
opera�iuni efectuate cu persoane juridice române ori cu alte entit��i autorizate s�
func�ioneze pe teritoriul României, precum �i cu persoane fizice române autorizate s�
desf��oare, pe cont propriu, activit��i produc�toare de venit sunt supuse impozitului
stabilit prin prezenta ordonan��, indiferent dac� sumele sunt încasate în România
sau în str�in�tate”.

De asemenea, la Titlul V “Impozitul pe veniturile ob�inute din România de
nereziden�i �i impozitul pe reprezentan�ele firmelor str�ine înfiin�ate în România”,
Cap.1 “Impozitul pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i” art.113 din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal se precizeaz�: “Nereziden�ii care ob�in
venituri impozabile din România au obliga�ia de a pl�ti impozit conform
prezentului capitol �i sunt denumi�i în continuare contribuabili.”

În sus�inerea cauzei unitatea sus�ine faptul c� firmele partenere î�i
desf��oar� activitatea exclusiv pe teritoriul ��rii de domiciliu �i realizeaz� venituri
doar pe teritoriul acestei ��ri. Totodat�, petenta invoc� faptul c�, în temeiul
prevederilor art.113 - 115 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru a fi
supuse impozitului pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i, veniturile
trebuie ob�inute “din serviciile prestate pe teritoriul României”, ori, a�a cum rezult�
din contractele prezentate organelor de control, nici una din cele dou� firme nu a
prestat servicii pe teritoriul României, iar în aceast� situa�ie nu se mai impune
prezentarea certificatului de reziden�� fiscal� organelor fiscale române.

Cu privire la aspectele contestate, anterior men�ionate, se re�ine c�, la
art.115 din Legea nr.571/2003 se definesc veniturile impozabile ob�inute din
România, indiferent dac� veniturile sunt primite în România sau în str�in�tate, ca
fiind: “[...]
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d) redeven�e de la un rezident;[...]
i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de

consultan�� din orice domeniu, dac� aceste venituri sunt ob�inute de la un rezident sau
dac� veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; [...]”.

�� Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin :
	�#���� 9�&�������� nr. 44/2004 ��� ���������	� ������
�� ��
��$��8 alin.(1) lit.d) din legea �����
��	: “(1) Termenul redeven�� cuprinde orice
sum� care trebuie pl�tit� în bani sau în natur� pentru folosirea sau dreptul de a folosi
orice proprietate sau drept prev�zut la art. 7 alin. (1) pct. 28 din Codul fiscal,
indiferent dac� suma trebuie pl�tit� conform unui contract sau ca urmare a copierii
ilegale sau a înc�lc�rii drepturilor legale ale unei alte persoane.”  Conform art. 7 alin.
(1) pct. 28 b) din Codul fiscal ��������� termenului redeven�� este �������� de sum� ce
trebuie pl�tit� în bani sau în natur� pentru folosirea ori dreptul de folosin�� al 
���	���
desen. 

De asemenea �n normele metodologice aprobate prin :
	�#����9�&�������
nr. 44/2004 este specificat ������
�������$��8 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal faptul �	;
0Veniturile ob�inute din România din prest�rile de servicii de management, de
intermediere sau de consultan�� în orice domeniu care nu sunt efectuate în
România sau veniturile care sunt cheltuieli atribuibile unui sediu permanent din
România al unui nerezident sunt impozabile, potrivit titlului V din Codul fiscal, atunci
când nu sunt încheiate conven�ii de evitare a dublei impuneri între România �i statul
de reziden�� al beneficiarului de venit sau când beneficiarul de venit nu prezint�
dovada reziden�ei sale fiscale”.

Din analiza dispozi�iilor legale anterior citate se re�ine c�, indiferent dac�
������������ î�i desf��oar� activitatea exclusiv pe teritoriul ��rii de domiciliu �i
realizeaz� venituri doar pe teritoriul acesteia, în situa�ia în care acestea sunt realizate
de persoanele juridice nerezidente din opera�iuni efectuate cu persoane juridice
române, întrucât veniturile ob�inute de la un rezident român din prestarea de servicii
de audit �i redeven��, pl�tite de contestatoare pentru desenele tehnice executate, sunt
venituri impozabile ob�inute din România, ele se supun impozit�rii potrivit art.1
alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.83/1998, respectiv potrivit titlului V din Legea
nr.571/2003. 

În consecin��, în mod legal organele de control au procedat la stabilirea
impozitului pentru veniturile pl�tite firmelor str�ine, contesta�ia formulat� urmând a fi
respins� ca neîntemeiat� �i pentru acest cap�t de cerere.

De asemenea, pentru neplata la termenele legale a impozitului pe veniturile
realizate din Romania de persoanele juridice nerezidente în suma de mai sus, în
sarcina unit��ii au fost calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere, modul de calcul al
acestor obliga�ii accesorii fiind prezentat în anexa la raportul de inspec�ie fiscal�.

Fa�� de cele� �����
�� �����
���"� �&C���=�� &������ �	� ������ ��� �
���	
modul de calcul al dobânzilor �i al penalit��ilor de întârziere aferente ���
���������
veniturile realizate din Romania de persoanele juridice nerezidente în suma de mai
sus,� �������&� ������ �	� ��(������� ��� �
(#���� ��� ������	��� ��� ��#������� ��������	
m�sura� �����
���� ��� ���
�� ��� ��(����"� ����=�� �������� ������� �� �
�� ������� ��� �����
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��
�����(������������#���impozit �����
������
��"�conform principiului de drept
în virtutea c�ruia accesoriul urmeaz� principalul,� contesta�ia va fi respins� ca
neîntemeiat� pentru cap�tul de cerere privind dobânzi �i penalit��i de întârziere.

3. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat�
3.1. Referitor la pct.A.5.2. c) din raportul de inspec�ie fiscal�
În fapt, în perioada 2001 - 2004 unitatea a facturat prest�ri de servicii c�tre

beneficiari cu sediul în str�in�tate.
Întrucât pentru justificarea cotei zero de T.V.A., respectiv a scutirii de

T.V.A. cu drept de deducere, unitatea nu a prezentat cu ocazia verific�rii contractele
încheiate cu beneficiarii din str�in�tate, aceasta nu a putut beneficia de facilitatea
prev�zut� la art.17 B lit.i) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.17/2000 privind
taxa pe valoarea ad�ugat�, respectiv la art.11 lit.i) din Legea nr.345/2002 privind taxa
pe valoarea ad�ugat�. În consecin��, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la
stabilirea în sarcina unit��ii a T.V.A., prin aplicarea cotei standard de 19% asupra
bazei de impozitare.

Unitatea ������	" �� completare la dosarul contesta�iei, copiile contractelor
de colaborare încheiate cu cei doi parteneri externi, precum �i traducerea legalizat� a
acestora. Din analiza celor dou� contracte se re�ine: conven�ia bilateral� încheiat� cu
unul din partenerii contractuali (firma A) stipuleaz� c�, în vederea promov�rii
produselor firmei str�ine pe pia�a româneasc�, o parte din cheltuielile comerciale �i de
publicitate vor fi suportate de firma str�in�, valabilitatea conven�iei fiind de 2 ani de
la data intr�rii în vigoare a acesteia, respectiv pân� la data 06.03.2005. De asemenea,
în contractul de colaborare încheiat cu cel�lalt partener (firma B) se prevede c�
petenta pl�te�te în avans taxa de participare a firmei str�ine �i alte cheltuieli ale
acesteia, ocazionate de participarea anual� la o manifestare �tiin�ific�, pe care firma
str�in� le va achita petentei dup� manifestare, pe baza facturii eliberate de firma
român�.

,���
���	��	������������������cheltuieli comerciale �i de publicitate ce
sunt suportate de firma A, respectiv cheltuieli ocazionate de participarea anual� a
firmei B la manifestarea �tiin�ific�$

)&#���'������&�����������������	���
��������&����������������	 acestea nu se
���������	���������������������
�������������	���������&���� pentru �������������	��
�
���
� ��� 5$F$)$� �
��&�� ���&������
�� ��$�!� ��$H� ���� Ordonan�a de urgen�� a
Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, respectiv art.11 din Legea
nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat� ��� ��$�B�� ���� Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal.

Având în vedere obiectul contractelor încheiate de petent� cu cele dou�
firme str�ine �i în temeiul art.4 alin.3 din Ordonan�a Guvernului nr.17/2000 privind
taxa pe valoarea ad�ugat�, respectiv art.7 alin.(1) lit.d) din Legea nr.345/2002, rezult�
indubitabil c� serviciile prestate partenerilor str�ini, �����������������	" �����# au
fost prestate efectiv pe teritoriul României, sunt impozabile din punct de vedere a
T.V.A. pe teritoriul 1
�#����, serviciile în cauz� neîncadrându-se în categoria
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excep�iilor de la regula general� a opera�iunilor impozabile din punct de vedere al
T.V.A.

Fa�� de cele re�inute anterior, �� temeiul prevederilor legale anterior
men�ionate, este datorat� T.V.A. stabilit� la control, contesta�ia formulat� urmând a fi
respins� ca neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere.

3.2. Referitor la pct.A.5.1. b) din raportul de inspec�ie fiscal�
În perioada supus� verific�rii unitatea a exercitat în mod nejustificat dreptul

de deducere pentru T.V.A. aferent� unor achizi�ii de combustibili, întrucât
documentele justificative (bonurile fiscale) în baza c�rora au fost cump�rate nu erau
completate cu toate datele prev�zute de pct.10.12 din Normele de aplicare a
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�,
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.401/2000, respectiv de art.62 din Normele de
aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin
Hot�rârea Guvernului nr.598/2002.

În drept, la art.19 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.17/2000 privind
taxa pe valoarea ad�ugat� se prevede: “Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei
pe valoarea ad�ugat� aferente intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i:

a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii de c�tre
contribuabili înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�;

b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru nevoile firmei �i
sunt proprietatea acesteia.

Dreptul de deducere prive�te numai taxa ce este înscris� într-o factur�
fiscal� sau în alt document legal care se refer� la bunuri sau servicii destinate pentru
realizarea opera�iunilor prev�zute la art.18”, prevederi care se reg�sesc în esen�� �i la
art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�.

Iar la pct.10.12 din Normele de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a
Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, aprobate prin Hot�rârea
Guvernului nr.401/2000 se prevede: “Pentru exercitarea dreptului de deducere
contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt obliga�i s�
justifice prin documente legal întocmite cuantumul taxei.

Documentele legale sunt:
a) exemplarul original al facturii fiscale sau, dup� caz, alte documente

specifice aprobate potrivit Hot�rârii Guvernului nr. 831/1997, pentru bunurile �i
serviciile cump�rate de la furnizorii din �ar�;

b) bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, aprobate
conform Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia agen�ilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, apar�inând unit��ilor de desfacere a carburan�ilor auto, dac�
sunt �tampilate �i au înscrise denumirea contribuabilului cump�r�tor �i num�rul
de înmatriculare a autovehiculului.

Nerespectarea prevederilor lit. b) atrage pierderea dreptului de
deducere a taxei aferente carburan�ilor auto achizi�iona�i”.
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Acelea�i dispozi�ii se reg�sesc în esen�� �i la art.62 din normele aprobate
prin Hot�rârea Guvernului nr.598/2002.

Având în vedere dispozi�iile legale anterior citate, întrucât bonurile fiscale
în cauz� nu con�in toate elementele care s� permit� exercitarea dreptului de deducere a
T.V.A. înscris� în acestea, unitatea nu poate beneficia de deducerea T.V.A. aferent�
combustibililor achizi�iona�i în baza documentelor respective.

În consecin��, întrucât legisla�ia specific� privind T.V.A. precizeaz�
condi�iile în care poate fi dedus� taxa înscris� într-un document, iar documentele în
discu�ie nu îndeplinesc aceste condi�ii, este nerelevant� invocarea de c�tre unitate a
faptului c� bonurile fiscale în baza c�rora au fost efectuate achizi�ii de combustibili
“sunt agreate de c�tre Ministerul Finan�elor Publice”, neavând relevan�� pentru
solu�ionarea cauzei nici faptul c� organele de control au recunoscut ca valid�
înregistrarea în conturile de cheltuieli a contravalorii carburan�ilor respectivi, în spe��
fiind vorba despre taxa pe valoarea ad�ugat�.

De asemenea, nu poate fi luat� în considerare la solu�ionarea favorabil� a
contesta�iei sus�inerea petentei potrivit c�reia nu exist� nici un act normativ care s�
reglementeze cine �
�������	 �i când trebuie completate aceste date, întrucât la
art.25 lit.B a) �i b) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe
valoarea ad�ugat� se precizeaz� obliga�iile vânz�torului �i a cump�r�torului cu privire
la întocmirea documentelor, astfel: 

“a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii în facturi
fiscale sau în documente legal aprobate �i s� completeze toate datele prev�zute de
acestea. [...] 

b) contribuabilii pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt obliga�i s�
solicite de la furnizori sau prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate
pentru toate bunurile �i serviciile achizi�ionate �i s� verifice întocmirea corect� a
acestora [...]”, dispozi�ii care se reg�sesc în esen�� �i la art.29 lit.B din Legea
nr.345/2002.

Fa�� de cele re�inute anterior, în temeiul actelor normative mai sus citate,
contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca neîntemeiat� �i pentru cap�tul de cerere privind
T.V.A. aferenta operatiunilor de mai sus.

3.3. Referitor la pct.A.5.1. g) din raportul de inspec�ie fiscal�
3���������������������������	�����
������	 �� jurnalul de cump�r�ri aferent

perioadei verificate unitatea a înregistrat T.V.A. aferent� importurilor în sum� de X lei
noi (prezentate în anexa la actul atacat), pentru care nu a f�cut dovada achit�rii, a�a
cum se prevede la art.19 din Ordonan�a Guvernului nr.17/2000, coroborat cu
pct.10.12 lit.c) �i d) din Normele de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.17/2000,
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.401/2000, respectiv la art.22 alin.(5) lit.b) din
Legea nr.345/2002 �i art.145 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003.

În consecin��, nu s-a aprobat la rambursare T.V.A. în suma de mai sus. 
În drept, la art.22 alin.(5) lit.b) din Legea nr.345/2002 privind taxa pe

valoarea ad�ugat� se prevede c� T.V.A. pe care persoana impozabil� are dreptul s� o
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deduc� este taxa achitat� pentru bunurile importate, dispozi�ii care se reg�sesc �i la
art.145 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003. 

La pct.10.12 din Normele de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.17/2000,
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.401/2000, se precizeaz� c�:

“Pentru exercitarea dreptului de deducere contribuabilii înregistra�i ca
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt obliga�i s� justifice prin documente legal
întocmite cuantumul taxei.

Documentele legale sunt: [...]
c) declara�ia vamal� de import sau actul constatator al organelor vamale.

Pentru importurile efectuate prin comisionari taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în
declara�ia vamal� de import sau în actul constatator se deduce numai de c�tre unitatea
beneficiar� pe baza documentelor respective, transmise în copie certificat� de
comisionari;

d) 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 prev�zute la pct. 3.4; [...].”

În contesta�ie unitatea invoc� faptul c�, în temeiul prevederilor art.73 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin Hot�rârea Guvernului
nr.1114/2001, potrivit c�rora “Liberul de vam� se acord� în scris, dac� sunt
îndeplinite condi�iile �i dac� sunt efectuate formalit��ile de v�muire �i numai dup�
prezentarea documentelor legale care atest� efectuarea pl��ii datoriei vamale”,
dovada achit�rii T.V.A. este tocmai Declara�ia vamal� de import, avizat� de organele
vamale cu �tampila “Liber de vam�”.

,�� ������� �	, pentru exercitarea dreptului de deducere, trebuie ��������
cuantumul taxei prin documentul care confirm� achitarea taxei pe valoarea ad�ugat�
de contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, numai pentru
opera�iunile prev�zute la pct. 3.4 din normele metodologice aprobate prin Hot�rârea
Guvernului nr.401/2000, iar constatarea cuprins� la capitolul III. A 5.1. lit.g) din
raportul de inspec�ie fiscal� prive�te “T.V.A. aferent importurilor”. La pct.3.4 din
normele metodologice aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr.401/2000 sunt
enumerate prest�rile de servicii ������������
��������	��������locul unde beneficiarul
are stabilit sediul activit��ii. ��� �
�������"� �� mod eronat organele de control au
solicitat ca pentru importul de bunuri petenta �	� �������� cuantumul taxei prin
documentele ���&	��� la pct.10.12 lit.d) din actul normativ anterior������
��.

În sus�inerea cauzei unitatea anexeaz�, în copie, declara�iile vamale de
import în baza c�rora au fost efectuate mai multe importuri de la o firm� str�in�,��<�<
�� ��<�� ��� �	�	� �� �� putea stabili ����
�� ����(��(��� ���	���� ����
��� ��� importurile
�������� �� jurnalul de cump�r�ri pentru care unitatea a dedus T.V.A. în sum� de X lei
noi.

Fa�� de cele re�inute anterior, având în vedere c� în mod gre�it organele de
control au solicitat, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea
��	���<� ������	� ���
������ ��� (�����" ����������� cuantumului cu documentele
���&	��� pct.10.12 lit.d) din normele metodologice aprobate prin Hot�rârea
Guvernului nr.401/2000, ���� ��� �
������ �
��������� ��� ���� ������� 
��� ������������
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&��������� ���
��������	� �������������������T.V.A. în sum� de X lei noi,� �<�<��� ��
putea stabili ��� �
�� ����(��(��� ���	��� dintre declara�iile vamale de import
��������� ��� importurile prezentate în anexa nr.11 la raportul de ���������� ������	� �
����, se va desfiin�a raportul de inspec�ie fiscal� pentru capitolul III. A 5.1. lit.g) �i
decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia
fiscal� pentru T.V.A. în sum� de X lei noi, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s�
verifice ���	�������� �������	����������5$F$)$������������� importurile în cauz�
cu declaratii vamale de import,���������������������
�������.

Fa�� de cele re�inute anterior �i având în vedere principiul de drept potrivit
c�ruia accesoriul urmeaz� principalul, se desfiin�eaz� decizia de impunere atacat� �i
pentru accesoriile aferente T.V.A.

3.4. Referitor la pct.A.5.1. j) din raportul de inspec�ie fiscal�
Unitatea a înregistrat în jurnalul de cump�r�ri �i a dedus în mod nejustificat

T.V.A. pentru care nu a prezentat organelor de control documente justificative,
situa�ia documentelor primare care au fost înregistrate în jurnalul de cump�r�ri fiind
prezentat� în anexa la raportul de inspec�ie fiscal�.

În consecin��, s-a respins de la rambursare T.V.A. solicitat�.
În contesta�ie unitatea sus�ine faptul c� au fost identificate documentele

justificative în cauz� (copie legalizat�) pentru o parte din T.V.A. solicitata la
rambursare, îns� anexeaz� copii ale unor facturi fiscale, legalizate, în care este înscris�
T.V.A. în sum� mai mic� decât cea pentru care sus�ine c� de�ine documente.

Din analiza celor 8 facturi fiscale anexate în copie legalizat� contesta�iei, se
re�ine c� nici unul din documente nu con�ine toate datele prev�zute de acestea la
rubrica Cump�r�tor, lipsind, dup� caz, codul fiscal, localitatea, respectiv adresa
sediului, iar o parte din ele au fost emise pentru alt beneficiar, astfel:

Cu privire la întocmirea documentelor, la art.25 lit.B a) din Ordonan�a
Guvernului nr.17/2000 se stabilesc în sarcina contribuabililor urm�toarele obliga�ii:

“a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii în facturi
fiscale sau în documente legal aprobate �i s� completeze toate datele prev�zute de
acestea; [...]

b) contribuabilii pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt obliga�i s�
solicite de la furnizori sau prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate
pentru toate bunurile �i serviciile achizi�ionate �i s� verifice întocmirea corect� a
acestora”.

În acela�i sens precizeaz� �i Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea
ad�ugat�, care la art.29 lit.B a) prevede în sarcina furnizorilor obliga�ia “s�
consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de servicii în facturi fiscale sau în alte
documente legal aprobate �i s� completeze în mod obligatoriu urm�toarele date:
denumirea, adresa �i codul fiscal ale furnizorului/prestatorului �i, dup� caz, ale
beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor livrate �i/sau a serviciilor prestate,
cantit��ile, dup� caz, pre�ul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor f�r� tax� pe valoarea
ad�ugat�, suma taxei pe valoarea ad�ugat�”, iar în sarcina cump�r�torilor prevede
obliga�ia de a verifica întocmirea corect� a documentelor.
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În acela�i sens, la art.155 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal se prevede: “Factura fiscal� trebuie s� cuprind� obligatoriu urm�toarele
informa�ii:

a) seria �i num�rul facturii;
b) data emiterii facturii;
c) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal� al persoanei care emite

factura;
d) numele, adresa �i codul de înregistrare fiscal�, dup� caz, al

beneficiarului de bunuri sau servicii; [...]”. 
Fa�� de aspectele constatate mai sus cu privire la cele 8 documente anexate

în sus�inerea contesta�iei �i având în vedere dispozi�iile legale anterior citate, se re�ine
c�, întrucât documentele anexate la contesta�ie nu au completate toate datele prev�zute
de formularul factur� fiscal�, prev�zute de legiuitor pentru a putea dobândi calitatea
de document justificativ în vedere exercit�rii dreptului de deducere a T.V.A. înscris�
în acestea, T.V.A. aferent� acestora este nedeductibil�.

În ceea ce prive�te diferen�a de T.V.A. (T.V.A. contestat� - T.V.A. pentru
care unitatea a anexat documente în sus�inerea contesta�iei), în sus�inerea acestui cap�t
de cerere unitatea nu prezint� documentele justificative în baza c�rora �i-a exercitat
dreptul de deducere a T.V.A., drept pentru care contesta�ia formulat� va fi respins� ca
neîntemeiat� �i pentru acest cap�t de cerere.

Fa�� de cele�������������$%���$�$"��$�$�����$B$��������������������"��&C���=�
&������ �	� ������ ��� �
���	� modul de calcul al dobânzilor �i al penalit��ilor de
întârziere aferente 5$F$)$"� �������&� ������ �	� ��(������� ��� �
(#���� ��� ������	��� ��
��#������� ��������	�m�sura� �����
���� ��� ���
�� �����(����"� ����=�� ��������������� �
�
��������������������
�����(������������#���T.V.A. în suma de mai sus"�conform
principiului de drept în virtutea c�ruia accesoriul urmeaz� principalul,�contesta�ia va fi
respins� ca neîntemeiat� �i pentru cap�tul de cerere privind obliga�iile de plat�
accesorii debitului anterior men�ionat (dobânzi �i penalit��i de întârziere).
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���������'���
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����
���������
�����	����,$%$�3153-13D.?�-13*�13/I4.)
,$1$?$� ���� 5�$/����� ���
��&�� deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�"������������	��
���������acesteia a r�mas f�r�
obiect.

DIRECTOR EXECUTIV
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