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DECIZIA NR. __87___ 
din _______06.09.2012____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
............, 

din com. ..., str. ………., jude�ul Suceava, 
CUI RO …….., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ……… 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. ………….., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …………., cu privire la 
contesta�ia formulat� de ............ din com. ..., str. …………., jude�ul Suceava. 

 
............ formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............, 
înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............, înregistrat la Activitatea de inspec�ie 
fiscal� sub nr. ............, cu privire la suma de ............, reprezentând: 

• ............ – impozit pe profit; 
• ............ – accesorii aferente impozitului de profit; 
• ............ – TVA; 
• ............ – accesorii aferente TVA. 

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

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

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

 
I. ............ contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............, înregistrat� la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, privind suma de ............, 
reprezentând impozit pe profit, TVA �i accesorii aferente acestora. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

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

 
.. 
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Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� organele de control fiscal au 
stabilit în mod eronat obliga�ii de plat� suplimentare în sarcina sa. 

 
Referitor la impozitul pe profit, societatea sus�ine c� s-a stabilit în mod 

eronat un impozit pe profit suplimentar în sum� de ............, aferent cheltuielilor în 
sum� de ............, respinse la deducere de c�tre organele fiscale, sum� reprezentând 
diferen�e de pre� la lemn rotund eviden�iate prin formula 601 = 301 în luna octombrie 
2011 �i aferent� sumei de ............ eviden�iat� în aceea�i lun� prin formula 711 = 345. 

Contestatoarea sus�ine c�, în realitate, suma de ............ reprezint� 
desc�rcarea contului de produse finite (cherestea) pentru cantitatea de .......... 
cherestea vândut� în luna mai 2010 c�tre S.C. ............ S.R.L. ... cu facturile ............ �i  
............ din ………..respectiv ……... 

Petenta motiveaz� c� veniturile aferente acestor vânz�ri au fost eviden�iate 
în luna mai 2010 prin formula 4111 = 701 �i sus�ine c� nu mai poate fi impozitat� 
înc� o dat� suma de ............ (............ diferen�� de pre� la lemn + ............ desc�rcarea 
contului de produse finite), drept pentru care solicit� diminuarea impozitului pe profit 
stabilit suplimentar cu suma de ............ �i major�rile aferente. 

 
De asemenea, societatea precizeaz� c�, în luna decembrie 2011, a 

eviden�iat corect produc�ia de cherestea ob�inut� din procesarea cantit��ii de ............ 
lemn lucru r��inoase. 

Afirm� c�, din cantitatea de ............ cherestea rezultat�, cantitatea de 
............ reprezint� produs finit ob�inut �i eviden�iat pe venituri în luna decembrie 
2011 (… * …. = ............), iar ............ cherestea reprezint� prest�ri servicii de debitare 
�i nu produs finit a�a cum eronat a interpretat organul fiscal. 

Societatea face men�iunea c� ............ cherestea a fost facturat� ca prestare 
servicii de debitare pentru ter�i, fiind emis� factura nr. ............ din data ………. c�tre 
S.C. ............S.R.L. .... Veniturile din prestarea de servicii au fost eviden�iate în 
contabilitate, iar suma s-a încasat cu chitan�a nr. ............. Prin urmare, petenta sus�ine 
c� nu mai poate fi stabilit un venit suplimentar în sum� de ............ (............ * ….. lei 
= ............) �i solicit� diminuarea impozitului pe profit stabilit suplimentar cu suma de 
…….. lei (............ * 16%) �i major�rile aferente. 

 
În contesta�ia formulat�, societatea afirm� c�, în luna februarie 2010, a 

achizi�ionat de la S.C. ............ S.R.L. Stulpicani urm�toarele materiale: 
- ............ lemn rotund în valoare de ............ lei; 
- ............ mc cherestea în valoare de ............ lei; 
Total materiale lemnoase în sum� de ............ lei. 
Petenta afirm� c� materialele achizi�ionate sunt înso�ite de avize de înso�ire 

a materialului lemnos secundare pentru cherestea �i primare pentru lemn rotund, dar 
c� organul de control nu recunoa�te ca �i cheltuieli deductibile suma de ............ lei pe 
motiv c� avizele de expediere folosite de S.C. ............ S.R.L. nu ar fi procurate de 
aceast� societate, ci de c�tre alte dou� societ��i. 
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Societatea face men�iunea c� S.C. ............ S.R.L. este societate înscris� la 
ORC Suceava sub nr. ............, având cod fiscal atribuit, în luna februarie 2010 fiind 
societate activ�. 

Precizeaz� c� ............, fiind cump�r�tor, nu avea obliga�ia legal� de a 
verifica modul cum furnizorul S.C. ............ S.R.L. �i-a procurat documentele primare. 

Sus�ine c�, din punctul s�u de vedere, facturile fiscale de procurare a 
materialelor lemnoase de la S.C. ............ S.R.L. sunt perfect legale, iar stabilirea de 
c�tre organul de control a unui impozit pe profit suplimentar în sum� de ............ 
(............ * 16% = ............) �i a accesoriilor aferente s-a f�cut f�r� temei legal. 

În consecin��, petenta solicit� anularea deciziei de impunere privind suma 
de ............ reprezentând impozit pe profit, suma de ............ lei reprezentând major�ri 
de întârziere �i suma de ............ lei reprezentând penalit��i de întârziere. 

 
Referitor la TVA, petenta sus�ine c�, în luna august 2007, a achizi�ionat 

din ... un autoturism ............ în valoare de ............, respectiv ............, �i a fost 
eviden�iat în contabilitate prin formula 2133 = 401 cu suma de ............, f�r� a deduce 
TVA aferent�. 

Invoc� în sus�inerea afirma�iilor sale prevederile art. 128 alin. 5 din Codul 
fiscal �i precizeaz� c� organele fiscale au calculat în mod eronat TVA în sum� de 
............ �i accesorii aferente. 

 
De asemenea, afirm� c�, în luna octombrie 2011, societatea a eviden�iat pe 

costuri diferen�a de pre� la lemn cu suma de ............ �i desc�rcarea contului de 
produse finite cu suma de ............ �i face �i precizarea c�, acestea fiind cheltuieli, nu 
au cum fi în acela�i timp �i venituri, organul fiscal calculând eronat TVA de plat� în 
sum� de ............ (............ * 24% = ............). 

Invoc� în sus�inerea contesta�iei prevederile art. 17 alin. 1 lit. a din Codul 
fiscal �i afirm� c� nu este vorba despre o livrare de bunuri, ci de corectarea unor erori 
contabile �i c�, prin urmare, nu se colecteaz� TVA pentru corectarea opera�iunii. 

 
Cu privire la facturile de provenien�� a materialelor lemnoase livrate de 

S.C. ............ S.R.L., societatea consider� c� organul de control a stabilit în mod 
arbitrar c� aceste documente ar fi nelegale, deoarece societatea, în calitate de 
cump�r�tor, nu avea obliga�ia de a verifica modul cum furnizorul �i-a procurat 
documentele primare pentru materialele lemnoase livrate. 

Astfel, afirm� c� sus�inerea organului fiscal c� societatea a dedus TVA în 
sum� de ............, aferent� sumei de ............ lei, contravaloarea materialului lemnos 
cump�rat, nu este temeinic�. 

Societatea sus�ine c�, fiind vorba de material lemnos, la înregistrarea în 
contabilitate a acestor facturi, a aplicat m�surile de simplificare, respectiv 4426 = 
4427 cu suma de ............, opera�iunea reprezentând o deducere de TVA, dar �i o 
colectare în acela�i timp, suma fiind stabilit� de organul fiscal în mod arbitrar. 

 
În concluzie, societatea solicit� anularea în totalitate a deciziei de impunere 

contestate. 
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II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............, înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ............, s-a stabilit în sarcina ............ suma total� de 
............, reprezentând: 

• ............ – impozit pe profit; 
• ............ – accesorii aferente impozitului de profit; 
• ............ – TVA; 
• ............ – accesorii aferente TVA. 

 
Controlul fiscal efectuat la societate a vizat perioada 01.01.2007-

31.12.2011. 
La începutul controlului situa�ia fiscal� a societ��ii este urm�toarea: 
- la data de 31.12.2007, societatea înregistreaz� pierdere fiscal� în sum� 

de ............, iar prin declara�ia 101 contribuabilul a declarat aceast� 
pierdere fiscal�; 

- la data de 31.12.2008, societatea înregistreaz� profit în sum� de 0 lei; 
- la data de 31.12.2009, societatea înregistreaz� pierdere fiscal� în sum� 

de ............, iar prin declara�ia 101 contribuabilul a declarat aceast� 
pierdere fiscal�; 

- la data de 30.09.2010, societatea înregistreaz� profit impozabil în sum� 
de ............, pentru care achit� impozitul forfetar în sum� de ............, iar 
prin declara�ia 101 contribuabilul a declarat acest impozit forfetar; 

- pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, societatea înregistreaz� profit 
impozabil în sum� de ............, pentru care nu achit� impozit pe profit, 
întrucât recupereaz� o parte din pierderea aferent� anilor preceden�i; 

- la data de 31.12.2011, societatea înregistreaz� profit impozabil în sum� 
de ............, pentru care nu achit� impozit pe profit întrucât recupereaz� 
o parte din pierderea fiscal� aferent� anilor preceden�i. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în luna 

august 2007, societatea a achizi�ionat un autoturism marca ............ din ... în valoare 
de ............, respectiv ............, autoturism care a fost vândut chiar în aceea�i lun� c�tre 
administratorul societ��ii, conform facturii nr. ............, cu suma de ............, din care 
TVA în sum� de ............. 

În baza prevederilor art. 11 alin. 1 �i 2 din Codul fiscal, organele fiscale au 
reîncadrat tranzac�ia privind vânzarea autoturismului, stabilind suplimentar venituri 
în sum� de ............. 

Cu aceast� sum� a fost diminuat� pierderea fiscal� înregistrat� la 
31.12.2007 în sum� de ............, r�mânând de recuperat suma de ........... 

De asemenea, organele fiscale au colectat �i TVA în sum� de ........... 
 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în luna 

octombrie 2011, societatea a înregistrat pe cheltuieli în cont 601, prin articolul 
contabil 601 = 301, suma de ............ lemn rotund r��inoase �i prin articolul contabil 
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711 = 345, suma de ............ cherestea r��inoase, f�r� a înregistra �i veniturile aferente 
în sum� total� de ............. De asemenea, pentru suma de ............ s-a colectat TVA în 
sum� de ............. 

 
De asemenea, în urma verific�rii efectuate,  organele fiscale au constatat 

c�, în luna decembrie 2011, societatea nu a înregistrat toat� produc�ia ob�inut� de 
cherestea r��inoase. Organele fiscale fac precizarea c�, în urma proces�rii cantit��ii de 
............ lemn rotund r��inoase, cantitatea de cherestea ob�inut� a fost de ............ * 
........../mc = .........., iar societatea a înregistrat doar suma de ............, r�mânând o 
diferen�� neînregistrat� de ............. 

 
De asemenea, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale fac 

precizarea c�, în urma verific�rii efectuate de Garda Financiar� Suceava, s-a întocmit 
Procesul verbal nr. .........., prin care s-a constatat c� societatea a achizi�ionat de la 
S.C. ............ S.R.L. lemn rotund r��inoase pe baza a dou� avize de înso�ire secundare, 
astfel: 

- .......... nr. .......... pentru cantitatea de ............ lemn rotund r��inoase; 
- .......... nr. .......... pentru cantitatea de ............ mc cherestea r��inoase. 
Din cercet�rile efectuate de organele de poli�ie din cadrul IPJ SIF Suceava 

a rezultat c� avizele de înso�ire primare �i scundare nu au fost ridicate de la organele 
silvice de c�tre S.C. ............ S.R.L., ci de c�tre S.C. .......... S.R.L. ... �i S.C. .......... 
S.R.L. ..., jud. Harghita. 

Se precizeaz� c�, pentru cantitatea de ............ mc cherestea r��inoase în 
valoare total� de ............ lei, achizi�ionat� în baza avizului nr. .........., societatea a 
primit �i înregistrat în eviden�a contabil�, în jurnalul de cump�r�ri aferent lunii 
februarie 2010, urm�toarele facturi fiscale, care au fost achitate de societate în 
numerar cu chitan�ele nr. .........., nr. .........., nr. .........., astfel: 

- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase. 
De asemenea, se precizeaz� c�, pentru cantitatea de ............ lemn rotund 

r��inoase în valoare total� de ............ lei, achizi�ionat� în baza avizului nr. .........., 
societatea a primit �i înregistrat în eviden�a contabil� în jurnalul de cump�r�ri aferent 
lunii februarie 2010 urm�toarele facturi fiscale, care au fost achitate de societate în 
numerar cu chitan�ele nr. .......... �i nr. .........., astfel: 

- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... lemn rotund r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... lemn rotund r��inoase. 
Având în vedere constat�rile efectuate de Garda Financiar� Suceava, 

organele de inspec�ie fiscal� au concluzionat c� facturile înregistrate în eviden�a 
contabil� a ............ nu reprezint� documente legale de provenien��, iar opera�iunile 
înscrise în acestea sunt fictive, având la baz� avize de înso�ire secundare ridicate de 
alt agent economic decât cel înscris la furnizor, respectiv S.C. .......... S.R.L. ... �i S.C. 
.......... S.R.L. ..., jud. Harghita. 
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În consecin��, organele fiscale au stabilit c� societatea a înregistrat în 
eviden�a contabil� documente nelegale, aferente opera�iunilor fictive de achizi�ie a 
materialelor lemnoase în sum� de ...........  

Pentru facturile men�ionate în sum� de .......... societatea a aplicat m�surile 
de simplificare, respectiv 4426 = 4427 cu suma de ............. Deoarece  facturile 
înregistrate în eviden�a contabil� nu reprezint� documente legale de provenien��, iar 
opera�iunile înscrise în acestea sunt fictive, nu s-a acordat drept de deducere pentru 
suma de ............, reprezentând TVA. 

De asemenea, consecin�a fiscal� este �i neînregistrarea unui impozit pe 
profit în sum� de .........., întrucât s-a �inut cont de pierderea fiscal� r�mas� de 
recuperat din anii preceden�i în sum� de .........., rezultând la data de 30.09.2010 un 
profit impozabil în sum� de .........., pentru care s-a calculat impozit pe profit în sum� 
de .........., din care s-a sc�zut impozitul forfetar înregistrat de societate în sum� de 
............ �i a rezultat o diferen�� de plat� a impozitului pe profit în sum� de ........... 

 
Având în vedere constat�rile de mai sus, profitul impozabil a fost reîntregit 

astfel: 
a) pentru anul 2007, pierderea fiscal� în sum� de ............, a fost diminuat� 

cu suma de .......... �i a rezultat pierdere fiscal� în sum� de ........... 
b) pentru anul 2009, societatea a solicitat suspendarea activit��ii începând 

cu 02.06.2009. Pentru luna mai societatea a declarat impozitul forfetar în sum� de 
.......... în trim. IV al anului 2009, iar pentru trim. II �i III s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de ........... 

c) pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010 pierderea fiscal� r�mas� de 
recuperat (............ profit impozabil – .......... pierdere fiscal� nerecuperat�) în sum� de 
.......... a fost diminuat� cu suma de .......... �i a rezultat profit impozabil în sum� de 
.........., pentru care s-a calculat impozit pe profit în sum� de .........., din care s-a sc�zut 
impozitul forfetar înregistrat de societate în sum� de ............ �i a rezultat o diferen�� 
de plat� la impozitul pe profit în sum� de ........... Pentru suma de .......... s-au 
calculat pentru perioada 25.04.2010-23.04.2012 major�ri de întârziere în sum� de 
.......... �i penalit��i de întârziere în sum� de ........... 

d) pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010 a rezultat profit impozabil în 
sum� de ............, pentru care societatea nu a calculat impozit pe profit, impozitul pe 
profit de plat� este în sum� de ........... Pentru suma de .......... s-au calculat pentru 
perioada 25.01.2011-23.04.2012 major�ri de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ........... 

e) pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, profitul impozabil în sum� de 
............ a fost reîntregit cu suma de .........., pentru care s-a calculat impozit pe profit 
în sum� de ........... Impozitul pe profit calculat de societate este în sum� de .........., 
rezultând un impozit pe profit de plat� în sum� de ........... Pentru suma de .......... s-
au calculat pentru perioada 25.04.2011-23.04.2012 major�ri de întârziere în sum� 
de .......... �i penalit��i de întârziere în sum� de ........... 

Pentru perioada verificat� a rezultat impozit pe profit suplimentar în 
sum� de ............, major�ri de întârziere în sum� de ............ lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ............ lei. 
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De asemenea, s-a stabilit suplimentar în sarcina societ��ii TVA în sum� 
de ............, iar pentru neachitarea acesteia la scaden�� s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de întârziere în sum� de ........... 

 
III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de .........., reprezentând ............ - impozit pe profit 

stabilit suplimentar �i ............ - acesorii aferente acestuia 
 
Controlul fiscal efectuat la societate a vizat perioada 01.01.2007-

31.12.2011. 
În urma controlului, s-a stabilit în sarcina societ��ii un impozit în sum� de 

.........., astfel: 
- pentru anul 2007, pierderea înregistrat� de societate în sum� de ............ a fost 
diminuat� cu suma de .......... stabilit� suplimentar, ca urmare a reîncadr�rii unei 
tranzac�ii constând în vânzarea unui autoturism sub pre�ul de pia��, r�mânând de 
recuperat suma de ........... 
- pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010, profitul impozabil înregistrat de societate 
în sum� de ............ a fost reîntregit cu suma de .......... stabilit� suplimentar în urma 
inspec�iei fiscale (ca urmare a neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu achizi�ia de 
material lemnos pe motiv c� avizele nu reprezint� documente legale de provenien��) 
�i s-a stins pierderea fiscal� r�mas� de recuperat în sum� de .........., rezultând un 
profit impozabil în sum� de .........., pentru care s-a calculat impozit pe profit în sum� 
de ........... Din aceast� sum� s-a sc�zut impozitul forfetar înregistrat de societate în 
sum� de ............ �i a rezultat o diferen�� de plat� la impozitul pe profit în sum� de 
........... 
- pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010 a rezultat profit impozabil în sum� de 
............, pentru care societatea nu a calculat impozit pe profit, impozitul pe profit de 
plat� stabilit suplimentar este în sum� de ...........  
- pentru anul 2011, profitul impozabil în sum� de ............ a fost reîntregit cu suma 
de .......... (............ venituri suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� + ............ 
diferen�� de venituri neînregistrate), rezultând suma total� de .........., pentru care s-a 
calculat impozit pe profit în sum� de ........... Impozitul pe profit calculat de societate 
este în sum� de .........., rezultând un impozit pe profit de plat� în sum� de ...........  

Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe profit stabilit suplimentar, 
organele fiscale au calculat accesorii în sum� de ............. 

 
1.1. Referitor la suma de .........., reprezentând diferen�a dintre pre�ul 

de achizi�ie �i cel de vânzare a autoturismului marca ............ achizi�ionat din ... 
�i vândut administratorului firmei, cu care organele de inspec�ie fiscal� au 
diminuat pierderea fiscal� înregistrat� de societate, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice Suceava se poate pronun�a 
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asupra reîncadr�rii tranzac�iei privind acest autoturism, în condi�iile în care 
argumentele aduse de contestatoare nu sunt incidente cauzei. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

luna august 2007, societatea a achizi�ionat un autoturism marca ............ din ... în 
valoare de ............, respectiv ............, autoturism care a fost vândut în aceea�i lun� 
c�tre administratorul societ��ii, conform facturii nr. ............, cu suma de ............, din 
care TVA în sum� de ............. 

În baza prevederilor art. 11 alin. 1 �i 2 din Codul fiscal, organele fiscale au 
reîncadrat tranzac�ia privind vânzarea autoturismului, stabilind suplimentar venituri 
în sum� de ............. 

Cu aceast� sum� a fost diminuat� pierderea fiscal� înregistrat� la 
31.12.2007 în sum� de ............, r�mânând de recuperat suma de ........... 

 
Societatea formuleaz� contesta�ie împotriva întregii decizii de impunere, 

îns�, pentru diminuarea pierderii cu suma de .........., ca urmare a reîncadr�rii 
tranzac�iei, aceasta nu aduce nici un argument, sus�inerile din contesta�ia formulat� 
referindu-se la celelalte constat�ri din actul de control. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 206 alin. 1 lit. c �i d din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� : 

 
ART. 206 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
[…] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
[…]”. 
 
Potrivit acestui text de lege, în contesta�iile formulate trebuie s� se 

men�ioneze motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care aceasta se 
întemeiaz�. De asemenea, obiectul contesta�iei îl constituie sumele �i m�surile 
stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ 
fiscal atacat de c�tre petent. 
 

• Art. 213 din actul normativ mai sus men�ionat prevede c�: 
 

ART. 213 
„Solu�ionarea contesta�iei 
(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele 

de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 
Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale 
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invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 
 

• La pct. 2.5 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz� c�: 

 
„Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 

contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv”. 

 
• Pct. 11.1 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 

Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 

 
„11. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedur� 

fiscal� - Solu�ii asupra contesta�iei 
11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente 

de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii;”. 

 
Rezult� din aceste texte de lege c� organele competente în solu�ionarea 

contesta�iilor analizeaz� sus�inerile p�r�ilor, dispozi�iile legale invocate de acestea �i 
documentele existente la dosarul cauzei, iar solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii, organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatoarei cu 
privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act administrativ fiscal. 

 
Întrucât contestatorul este cel care invoc� în sprijinul preten�iilor sale o 

anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura administrativ�, constatarea 
care se impune, una natural� �i de implacabil� logic� juridic�, este aceea c� sarcin 
aprobei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un 
imperativ al interesului personal al acestuia care invoc� o prete�ie în cadrul c�ii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta�iei. 

 
În sensul celor de mai sus s-a pronun�at �i Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 

– Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, prin Decizia nr. 3250/18.06.2010, în 
considerentele c�reia se precizeaz�: 

„motivarea contesta�iei în procedura administrativ� se poate face sub 
sanc�iunea dec�derii, în termen de 30 zile în acre se poate �i formula contesta�ia 
administrativ�, iar nedepunerea motivelor în acest termen duce la respingerea 
contesta�iei ca nemotivat�”. 
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Societatea formuleaz� contesta�ie împotriva întregii decizii de impunere, 

îns�, pentru diminuarea pierderii cu suma de .........., ca urmare a reîncadr�rii 
tranzac�iei, aceasta nu aduce nici un argument, sus�inerile din contesta�ia formulat� 
referindu-se la celelalte constat�ri din actul de control. 

Se re�ine, astfel, c� societatea formuleaz� contesta�ie cu privire la suma de 
.........., reprezentând diferen�a dintre pre�ul de achizi�ie �i cel de vânzare al unui 
autoturism, dar argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii. 

 
Având în vedere c� petenta nu aduce nici un argument în favoarea sa pentru 

a demonstra c� nu avea obliga�ia de a include în calculul profitului impozabil a 
diferen�ei dintre pre�ul de achizi�ie �i cel de vânzare al unui autoturism în sum� de 
.........., faptul c� argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii �i 
�inând cont c� solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca nemotivat�. 

 
1.2. Referitor la accesorii în sum� de .........., aferente impozitului pe 

profit în sum� de .......... declarat de societate �i achitat cu întârziere, stabilit� 
suplimentar prin decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a cu privire 
la aceast� sum�, în condi�iile în care societatea nu aduce nici un argument în 
leg�tur� cu aceast� sum�. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, 

pentru luna mai 2009, societatea a declarat impozitul forfetar în sum� de .......... în 
trim. IV al anului 2009.  

Organele fiscale au calculat accesorii în sum� de .......... pentru impozitul pe 
profit în sum� de ...........  

Societatea formuleaz� contesta�ie împotriva întregii Decizii de impunere nr. 
............, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, dar nu aduce 
nici un argument în leg�tur� cu accesoriile în sum� de .........., calculate de organele 
de inspec�ie fiscal� pentru impozitul pe profit în sum� de .........., declarat de societate 
în trim. IV 2009. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• art. 206 alin. 1 lit. c �i d din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� : 

 
ART. 206 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
[…] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
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d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
[…]”. 
 
Potrivit acestui text de lege, în contesta�iile formulate trebuie s� se 

men�ioneze motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care aceasta se 
întemeiaz�. De asemenea, obiectul contesta�iei constituie sumele �i m�surile stabilite 
�i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat 
de c�tre petent. 
 

• Art. 213 din actul normativ mai sus men�ionat prevede c�: 
 

ART. 213 
„Solu�ionarea contesta�iei 
(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele 

de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 
Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale 
invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 
 

• La pct. 2.5 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz� c�: 

 
„Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 

contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv”. 

 
• Pct. 11.1 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 

Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 

 
„11. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedur� 

fiscal� - Solu�ii asupra contesta�iei 
11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente 

de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii;”. 

 
Rezult� din aceste texte de lege c� organele competente în solu�ionarea 

contesta�iilor analizeaz� sus�inerile p�r�ilor, dispozi�iile legale invocate de acestea �i 
documentele existente la dosarul cauzei, iar solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii, organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatoarei cu 
privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act administrativ fiscal. 
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Întrucât contestatorul este cel care invoc� în sprijinul preten�iilor sale o 
anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura administrativ�, constatarea 
care se impune, una natural� �i de implacabil� logic� juridic�, este aceea c� sarcin 
aprobei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un 
imperativ al interesului personal al acestuia care invoc� o prete�ie în cadrul c�ii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta�iei. 

 
În sensul celor de mai sus s-a pronun�at �i Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie 

– Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, prin Decizia nr. 3250/18.06.2010, în 
considerentele c�reia se precizeaz�: 

„motivarea contesta�iei în procedura administrativ� se poate face sub 
sanc�iunea dec�derii, în termen de 30 zile în acre se poate �i formula contesta�ia 
administrativ�, iar nedepunerea motivelor în acest termen duce la respingerea 
contesta�iei ca nemotivat�”. 

 
Societatea formuleaz� contesta�ie împotriva întregii Decizii de impunere nr. 

............, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, dar nu aduce 
nici un argument în leg�tur� cu accesoriile în sum� de .........., calculate de organele 
de inspec�ie fiscal� pentru impozitul pe profit în sum� de .........., declarat de societate 
în trim. IV 2009. 

Se re�ine, astfel, c� societatea formuleaz� contesta�ie cu privire la suma de 
.........., reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit, dar argumentele aduse 
nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii. 

 
Având în vedere c� petenta nu aduce nici un argument în favoarea sa pentru 

a demonstra c� nu datoreaz� accesoriile în sum� de .........., faptul c� argumentele 
aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii �i �inând cont c� solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere ca nemotivat�. 

 
1.3. Referitor la suma de .........., reprezentând .......... - impozit pe profit 

aferent perioadei 01.01.2010-30.09.2010 �i .......... - accesorii aferente acestuia, 
stabilite suplimentar prin decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� societatea are dreptul la deducerea cheltuielilor cu achizi�ia de material 
lemnos, în condi�iile în care opera�iunile nu au la baz� documente justificative 
emise conform legii, nerezultând provenien�a legal� a materialului lemnos. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna februarie 

2010, ............ a înregistrat în eviden�a contabil� a o serie de facturi de achizi�ie 
material lemnos de la S.C. ............ S.R.L. care au la baz� avize de înso�ire secundare 
care nu au fost ridicate de furnizorul bunurilor, ci de al�i agen�i economici, respectiv 
S.C. .......... S.R.L. ... �i S.C. .......... S.R.L. ..., jud. Harghita. 
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În consecin��, organele fiscale au stabilit c� societatea a înregistrat în 
eviden�a contabil� opera�iunile pe baz� de documente nelegale, considerând c� 
achizi�ia materialelor lemnoase în sum� de .......... este fictiv�.  

Astfel, pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010, pierderea fiscal� r�mas� de 
recuperat din anul 2007, în sum� de .......... (............ profit impozabil calculat de 
societate – .......... pierdere fiscal� nerecuperat�), a fost diminuat� cu suma de .......... 
stabilit� suplimentar �i a rezultat profit impozabil în sum� de .........., pentru care s-a 
calculat impozit pe profit în sum� de ........... 

Din aceast� sum� s-a sc�zut impozitul forfetar declarat de societate, în 
sum� de ............, �i a rezultat o diferen�� de plat� la impozitul pe profit în sum� de 
........... Pentru suma de .......... s-au calculat pentru perioada 25.04.2010-23.04.2012 
major�ri de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de întârziere în sum� de 
........... 

 
Societatea afirm� c� furnizorul materialelor lemnoase, S.C. ............ S.R.L., 

este societate înscris� la ORC Suceava sub nr. ............, având cod fiscal atribuit, în 
luna februarie 2010 fiind societate activ�. 

Precizeaz� c� ............, fiind cump�r�tor, nu avea obliga�ia legal� de a 
verifica modul cum furnizorul S.C. ............ S.R.L. �i-a procurat documentele primare 
�i c�, din punctul s�u de vedere, facturile fiscale de procurare a materialelor lemnoase 
de la S.C. ............ S.R.L. sunt perfect legale, iar stabilirea de c�tre organul de control 
a unui impozit pe profit suplimentar �i a accesoriilor aferente s-a f�cut f�r� temei 
legal. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 19 alin. 1 �i art. 21 alin. 1 �i alin. 4 lit. f din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, modificat, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”. 

 
ART. 21*) 
“Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 

cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 

[…] 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
[…] 
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f) 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; 

[…]”. 
 

• Referitor la prevederile legale mai sus invocate, în Normele de aplicare a 
Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2004, la pct. 12 �i pct. 44, se precizeaz� c�: 

 
“Norme metodologice: 
12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 

impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte elemente similare 
veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� 
cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal. 

[…] 
44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, 

pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care 
angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement�rilor 
contabile în vigoare”. 
 

Din aceste prevederi legale se re�ine c� se iau în calculul profitului 
impozabil cheltuielile deductibile, cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri. 

Totodat�, se re�ine c�, din punct de vedere fiscal, nu sunt cheltuieli 
deductibile acele cheltuieli înregistrate în contabilitate care nu au la baz� un 
document justificativ, emis conform legii. 
 

• De asemenea, Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6 prevede 
c�: 

 
ART. 6 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din acest texte de lege rezult� c� la baza oric�rei opera�iuni care a fost 

efectuat� trebuie s� se reg�sesc� un document care dobânde�te calitatea de document 
justificativ �i care va sta la baza înregistr�rii opera�iunilor în contabilitate. 

De asemenea, se re�ine c� persoanele care au întocmit, vizat, aprobat �i 
înregistrat în contabilitate aceste documente sunt r�spunz�toare. 

 



                                                                                
 

Pagina: 15 

Cu privire la aplicarea dispozi�iilor art. 6 alin. 2 din Legea nr. 82/1991, 
republicat� �i ale art. 21 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor 
la posibilitatea diminu�rii bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul 
în care documentele justificative cuprind men�iuni incomplete, inexacte sau care nu 
corespund realit��ii, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie – Sec�iile Unite, prin Decizia 
nr. V din 15 ianuarie 2007, privind recursul în interesul legii, în sensul de a stabili c� 
TVA nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea 
impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind men�iuni 
incomplete sau care nu corespund realit��ii, decide c� „nu se poate diminua baza 
impozabil� la stabilirea impozitului pe profit […].” 

 
Din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c� societatea a 

dedus cheltuielile în sum� de .......... privind achizi�ionarea de materiale lemnoase, 
achizi�ionate pe baz� de documente care nu sunt procurate pe c�i legale. 

 
Astfel, în urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� societatea a 

achizi�ionat de la S.C. ............ S.R.L. lemn rotund r��inoase pe baza a dou� avize de 
înso�ire secundare, astfel: 

- .......... nr. .......... pentru cantitatea de ............ lemn rotund r��inoase; 
- .......... nr. .......... pentru cantitatea de ............ mc cherestea r��inoase. 
Pentru cantitatea de ............ mc cherestea r��inoase în valoare total� de 

............ lei, achizi�ionat� în baza avizului nr. .........., societatea a primit �i înregistrat 
în eviden�a contabil�, în jurnalul de cump�r�ri aferent lunii februarie 2010, 
urm�toarele facturi fiscale, care au fost achitate de societate în numerar cu chitan�ele 
nr. .........., nr. .........., nr. .........., astfel: 

- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase. 
Pentru cantitatea de ............ lemn rotund r��inoase în valoare total� de 

............ lei, achizi�ionat� în baza avizului nr. .........., societatea a primit �i înregistrat 
în eviden�a contabil� în jurnalul de cump�r�ri aferent lunii februarie 2010 
urm�toarele facturi fiscale, care au fost achitate de societate în numerar cu chitan�ele 
nr. .......... �i nr. .........., astfel: 

- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... lemn rotund r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... lemn rotund r��inoase. 
Din cercet�rile efectuate de organele de poli�ie din cadrul IPJ SIF Suceava 

a rezultat c� avizele de înso�ire primare �i scundare nu au fost ridicate de la organele 
silvice de c�tre S.C. ............ S.R.L., ci de c�tre S.C. .......... S.R.L. ... �i S.C. .......... 
S.R.L. ..., jud. Harghita. 

 
• Sunt aplicabile în acest sens prevederile Legii nr. 46/2008, modificat�, privind 

Codul silvic, unde, la art. 68 alin. 1, art. 72 alin. 1 �i art. 73 se precizeaz� c�: 
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ART. 68 
“(1) Materialele lemnoase, indiferent de provenien�a lor, se transport� 

numai înso�ite de documente specifice de transport, din care s� rezulte cu 
certitudine legalitatea provenien�ei acestora”. 

 
ART. 72 
“(1) Se interzic primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul �i 

comercializarea materialelor lemnoase f�r� documente specifice de transport ale 
acestora sau cu documente din care nu rezult� cu certitudine provenien�a legal� 
a acestora”. 

 
ART. 73 
“Normele referitoare la provenien�a, circula�ia �i comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spa�iilor de depozitare a materialelor 
lemnoase �i al instala�iilor de prelucrat lemn rotund se stabilesc prin hot�râre a 
Guvernului, la propunerea autorit��ii publice centrale care r�spunde de 
silvicultur�”. 

 
În ceea ce prive�te regimul de utilizare a avizelor de achizi�ie material 

lemnos, sunt aplicabile prevederile art. 2 �i ale anexei 1 din HG nr. 996 din 27 
august 2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenien�a, circula�ia �i 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spa�iilor de depozitare a 
materialelor lemnoase �i al instala�iilor de prelucrat lemn rotund, unde se stipuleaz� 
c�: 

ART. 2 
„Înc�lcarea prevederilor prezentei hot�râri atrage, dup� caz, 

r�spunderea civil�, contraven�ional� sau penal� a persoanei vinovate, potrivit 
reglement�rilor legale în vigoare”. 

 
“ANEXA 1 
NORME referitoare la provenien�a, circula�ia �i comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spa�iilor de depozitare a materialelor 
lemnoase �i al instala�iilor de prelucrat lemn rotund 

[…] 
ART. 2 
În sensul prezentelor norme, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
c) document de provenien�� - document care certific� localizarea sursei 

de unde au fost ob�inute materialele lemnoase; 
[…] 
e) aviz de înso�ire - document care înso�e�te materialul lemnos, cu 

scopul de a atesta provenien�a legal� a acestora, pe perioada transportului �i/sau 
pe perioada depozit�rii; 

[…]”. 
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ART. 3 
“(1) Documentele de provenien�� a materialelor lemnoase sunt: actul 

de punere în valoare, avizul de înso�ire, declara�ia ...l� de import, documentele 
intracomunitare, registrul de intr�ri-ie�iri material lemnos. 

[…] 
ART. 4 
“(1) Documentul de înso�ire a materialelor lemnoase, altele decât 

cherestelele, este avizul de înso�ire primar. 
(2) Documentul de înso�ire pentru cherestele este avizul de înso�ire 

secundar. 
(3) Con�inutul �i modelul formularelor de aviz de înso�ire prev�zute la 

alin. (1) �i (2) sunt reglementate în anexele nr. 1 �i 2. 
(4) Originalul avizelor de înso�ire prev�zute la alin. (1) �i (2) - 

exemplarul 1 - înso�e�te obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv 
al cherestelelor. 

[…] 
(7) Avizele de înso�ire prev�zute la alin. (1) �i (2) se elibereaz� pentru 

fiecare mijloc de transport în parte. 
[…] 
(11) Avizele de înso�ire se completeaz� dup� cum urmeaz�: 
[…] 
b) în cazul vânz�rii materialelor lemnoase, expeditorul este persoana 

vânz�toare, iar destinatarul este persoana cump�r�toare: 
[…] 
ART. 5 
Avizele de înso�ire prev�zute la art. 4 alin. (1) �i (2) sunt documente cu 

regim special �i sunt prev�zute cu elemente de securizare specifice. 
[…] 
ART. 8 
(1) Compania Na�ional� "Imprimeria Na�ional�" - S.A. asigur� 

suportul financiar �i logistic pentru tip�rirea �i distribuirea în condi�iile legii a 
formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare 
prev�zute la art. 5. 

[…] 
(9) Formularele documentelor de înso�ire a materialelor lemnoase nu 

sunt transmisibile �i se utilizeaz� numai de c�tre operatorul economic care le-a 
solicitat �i c�ruia i-au fost distribuite. 

(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor 
SUMAL, iar distribu�ia �i utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile 
teritoriale ale autorit��ii publice centrale care r�spunde de silvicultur�, acord ce 
poate fi suspendat sau retras. 

[…] 
ART. 15 
Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea 

materialelor lemnoase de c�tre de�in�torii depozitelor, ai altor spa�ii destinate 
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depozit�rii temporare sau ai instala�iilor de prelucrare a lemnului, dac� 
materialele lemnoase nu sunt înso�ite de avize de înso�ire ori de documentele 
echivalente avizului de înso�ire stabilite în prezentele norme, dup� caz”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� avizele de înso�ire prev�zute 

la art. 4 alin. (1) �i (2) din HG nr. 996/2008 sunt documente cu regim special �i sunt 
prev�zute cu elemente de securizare specifice, Compania Na�ional� "Imprimeria 
Na�ional�" - S.A. asigurând suportul financiar �i logistic pentru tip�rirea �i 
distribuirea în condi�iile legii a formularelor documentelor cu regim special cu 
elemente de securizare. 

De asemenea, se precizeaz� în mod clar c� formularele documentelor de 
înso�ire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile �i se utilizeaz� numai de c�tre 
operatorul economic care le-a solicitat �i c�ruia i-au fost distribuite. În situa�ia în care 
de�in�torul depozitului nu de�ine avize de înso�ire conform legii, nu are dreptul de a 
primi, depozita, prelucra sau comercializa materialele lemnoase. 

Coroborând prevederile referitoare la primirea, depozitarea, prelucrarea, 
transportul �i comercializarea materialelor lemnoase cu prevederile în materie fiscal� 
�i contabil�, rezult� c� primirea de material lemons în baza unor documente din care 
nu rezult� provenien�a legal� a acestora este interzis�, societatea neavând dreptul la 
deducerea cheltuielilor efectuate în baza documentelor respective. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� ............ a dedus 

cheltuieli materialul lemnos, achizi�ionat în baza unor avize de înso�ire care nu au 
fost ridicate de la organele silvice de c�tre SC ............ SRL, ci de c�tre S.C. .......... 
S.R.L. ... �i S.C. .......... S.R.L. ..., jud. Harghita. 

 
Deoarece avizele au fost ridicate de c�tre alte societ��i decât cele care au 

comercializat materialul lemnos, rezult� c� avizele pe care le de�ine .......... nu sunt 
documente legale de provenien�� a materialului lemnos. Prin urmare, rezult� c� 
societatea nu de�ine documente legale prin care s� fac� dovada c� opera�iunile de 
achizi�ie material lemnos sunt legale. 

A�a dup� cum rezult� din prevederile art. 21 din Codul fiscal �i art. 6 din 
Legea contabilit��ii, sunt acceptate la deducere cheltuielile care au la baz� un 
document justificativ, conform legii, r�spunz�toare fiind �i persoana care le 
înregistreaz� în contabilitate, respectiv ............. 

Or, a�a dup� cum rezult� din dosarul contesta�iei, documentele pe care le 
de�ine societatea nu au rolul de documente justificative, în baza c�rora s� se 
înregistreze opera�iunile de achizi�ie material lemnos în contabilitate. 

Deoarece societatea nu de�ine documente justificative, nu are dreptul din 
punct de vedere fiscal la deducerea acelor cheltuieli, întrucât nu au la baz� documente 
legale de provenien��. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� societatea nu 

de�ine documente justificative legale de înregistrare în contabilitate, rezult� c� în mod 
legal organele fiscale au respins la deducere cheltuielile în sum� de .........., drept 
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pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu 
privire la suma de .......... (.......... stabilit suplimentar – ............ impozit forfetar 
declarat �i achitat de societate), reprezentând impozit pe profit stabilit 
suplimentar aferent perioadei 01.01.2010-30.09.2010. 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe profit în sum� 
de .........., care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente 
privind modul de calcul al acestora, rezult� c� societatea datoreaz� �i accesoriile în 
sum� de .........., reprezentând major�ri de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i de întârziere în sum� de .........., conform principiului de drept 
„accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaz� principalul). 

 
1.4. Referitor la suma de .........., reprezentând .......... - impozit pe profit 

aferent perioadei 01.10.2010-31.12.2010 �i .......... - accesorii aferente, stabilite 
suplimentar prin decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea 
datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care, în urma respingerii la deducere a 
cheltuielilor în sum� de .......... aferente anului 2010 �i a stabilirii suplimentare a 
veniturilor impozabile în sum� de .......... în anul 2007 de c�tre inspec�ia fiscal�, 
rezult� profit impozabil �i nu pierdere de recuperat. 

 
În fapt, la data de 31.12.2007, societatea înregistreaz� pierdere fiscal� în 

sum� de ............, iar prin declara�ia 101 contribuabilul a declarat aceast� pierdere 
fiscal�. 

În urma controlului efectuat, organele fiscale au stabilit suplimentar la 
calculul profitului impozabil venituri impozabile în sum� de .......... afererente anului 
2007. 

Pierderea fiscal� în sum� de ............, a fost diminuat� cu suma de .......... �i 
a rezultat pierdere fiscal� de recuperat în sum� de ........... 

 
La data de 30.09.2010, societatea înregistreaz� profit impozabil în sum� de 

............, pentru care declar� �i achit� impozitul forfetar în sum� de ............. 
În urma controlului efectuat, organele fiscale au respins la deducere 

cheltuieli în sum� de ........... 
Astfel, pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010, organele fiscale au 

diminuat profitul impozabil în sum� de ............, declarat de societate, cu pierdeerea 
de recuperat r�mas� din anul 2007 în sum� de .......... �i au ad�ugat suma de .......... 
respins� la deducere în anul 2010, rezultând un profit impozabil în sum� de ........... 

 
Pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, societatea înregistreaz� profit 

impozabil în sum� de ............, pentru care nu a calculat impozit, întrucât a recuperat o 
parte din pierderea fiscal� stabilit� de contribuabil în anul 2007. 

 
Deoarece, în urma inspec�iei fiscale, a rezultat la data de 30.09.2010 profit 

impozabil, ner�mânând pierdere de recuperat, organele fiscale au stabilit suplimentar 
în sarcina contribuabilului, pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, un impozit pe 
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profit suplimentar calculat prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra sumei de 
............, reprezentând profit impozabil stabilit de societate, rezultând astfel un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de ........... 

Pentru suma de .......... s-au calculat pentru perioada 25.01.2011-23.04.2012 
major�ri de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de întârziere în sum� de 
........... 

Societatea sus�ine c� sumele stabilite în sarcina sa sunt netemeinice. 
De asemenea, argumentele aduse în sus�inerea cauzei pentru sumele care au 

determinat recalcularea impozitului au fost analizate la punctele anterioare. 
În urma analizei prin prezenta decizie a sumelor de .......... �i .........., sume 

care au determinat recalcularea profitului impozabil, contesta�ia a fost respins�.  
 
În drept, sunt plicabile prevederile: 
 

• Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� se iau în calculul profitului 

impozabil veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, iar din aceast� sum� se scad veniturile neimpozabile �i se 
adaug� cheltuielile nedeductibile. 

 
• În ceea ce prive�te recuperarea pierderii fiscale, la art. 26 alin. 1 din Codul 

fiscal, aplicabile în perioada verificat�, se stipuleaz� c�: 
 
ART. 26 
“Pierderi fiscale 
(1) Pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit pe profit, se 

recupereaz� din profiturile impozabile ob�inute în urm�torii 5 ani consecutivi. 
Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistr�rii acestora, la fiecare 
termen de plat� a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare 
din anul înregistr�rii acestora”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� persoana impozabil� are dreptul de 

a recupera pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit pe profit, din 
profiturile impozabile ob�inute în urm�torii 5 ani consecutivi. 
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Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, la data de 
31.12.2007, societatea înregistreaz� pierdere fiscal� în sum� de ............, iar prin 
declara�ia 101 contribuabilul a declarat aceast� pierdere fiscal�. 

În urma controlului efectuat, organele fiscale au stabilit suplimentar la 
calculul profitului impozabil venituri impozabile în sum� de .......... afererente anului 
2007. 

Pierderea fiscal� în sum� de ............, a fost diminuat� cu suma de .......... �i 
a rezultat pierdere fiscal� de recuperat în sum� de ........... 

 
La data de 30.09.2010, societatea înregistreaz� profit impozabil în sum� de 

............, pentru care declar� �i achit� impozitul forfetar în sum� de ............. 
În urma controlului efectuat, organele fiscale au respins la deducere 

cheltuieli în sum� de ........... 
Astfel, pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010, organele fiscale au 

diminuat profitul impozabil în sum� de ............, declarat de societate, cu pierdeerea 
de recuperat r�mas� din anul 2007, în sum� de .........., �i au ad�ugat suma de .......... 
respins� la deducere în anul 2010, rezultând un profit impozabil în sum� de ........... 

 
În urma analizei prin prezenta decizie a sumelor de .......... �i .........., sume 

care au determinat recalcularea profitului impozabil, contesta�ia a fost respins�. 
Drept urmare, recalcularea impozitului pe profit de c�tre organele fiscale 

este legal�. 
 
Pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, societatea înregistreaz� profit 

impozabil în sum� de ............, pentru care nu achit� impozit pe profit, întrucât a 
recuperat-o din pierderea aferent� anilor preceden�i. 

Deoarece în urma inspec�iei fiscale a rezultat la data de 30.09.2012 profit 
impozabil �i nu pierdere de recuperat (aceasta fiind stins� din profitul înregistrat de 
societate la data de 30.09.2012), organele fiscale au stabilit suplimentar în sarcina 
contribuabilului, pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, un impozit pe profit 
suplimentar calculat prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra sumei de ............ 
calculat� de societate, rezultând astfel un impozit pe profit în sum� de ........... 

 
Prin urmare, având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� în 

perioada 01.10.2010-31.12.2010 societatea eviden�iaz� profit impozabil (f�r� a avea 
de recuperat pierderea fiscal� din anii anteriori) pentru care nu declar� �i nu achit� 
impozit pe profit, rezult� c� în mod legal organele fiscale au stabilit suplimentar în 
sarcina societ��ii impozit pe profit suplimentar în sum� de .........., drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la 
aceast� sum�. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe profit în sum� 

de .........., care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente 
privind modul de calcul al acestora, rezult� c� societatea datoreaz� �i accesoriile în 
sum� de .........., reprezentând major�ri de întârziere în sum� de .......... �i 
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penalit��i de întârziere în sum� de .........., conform principiului de drept 
„accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaz� principalul). 

 
1.5. Referitor la suma de .........., reprezentând .......... – impozit pe 

profit aferent anului 2011 �i .......... - accesorii aferente,  
 
În urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în luna 

octombrie 2011, societatea a înregistrat pe cheltuieli în cont 601, prin articolul 
contabil 601 = 301, suma de ............ lemn rotund r��inoase �i prin articolul contabil 
711 = 345, suma de ............ cherestea r��inoase, f�r� a înregistra �i veniturile aferente 
în sum� total� de .............  

De asemenea, în urma verific�rii efectuate,  organele fiscale au constatat 
c�, în luna decembrie 2011, societatea nu a înregistrat toat� produc�ia ob�inut� de 
cherestea r��inoase. Organele fiscale fac precizarea c�, în urma proces�rii cantit��ii de 
............ lemn rotund r��inoase, cantitatea de cherestea ob�inut� a fost de ............ * 
........../mc = .........., iar societatea a înregistrat doar suma de ............, r�mânând o 
diferen�� neînregistrat� de ............. 

Astfel, pentru anul 2011, profitul impozabil înregistrat de societate în sum� 
de ............ a fost reîntregit cu suma de .........., rezultând suma total� de .........., pentru 
care s-a calculat impozit pe profit în sum� de ........... Impozitul pe profit calculat de 
societate este în sum� de .........., rezultând un impozit pe profit de plat� în sum� de 
...........  

Pentru suma de .......... s-au calculat pentru perioada 25.04.2011-23.04.2012 
major�ri de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de întârziere în sum� de 
........... 

 
1.5.1. Referitor la suma de .........., reprezentând impozit pe profit în 

sum� de .......... aferent anului 2011 �i accesorii aferente în sum� de .........., 
stabilit suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate 
pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii acestei sume, în condi�iile în care 
organul fiscal consider� c� societatea avea obliga�ia înregistr�rii veniturilor 
realizate, rezultate în urma sc�derii din gestiune a cheltuielilor cu materia 
prim�, f�r� s� precizeze în ce constau acele venituri �i considerentele care stau la 
baza acestor concluzii, iar societatea sus�ine c� înregistrarea reprezint� 
diferen�e de pre� la lemn rotund. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

luna octombrie 2011, societatea a înregistrat pe cheltuieli, în cont 601 „Cheltuieli cu 
materiile prime”, prin articolul contabil 601 = 301, suma de ............ lemn rotund 
r��inoase, f�r� a înregistra �i veniturile aferente în sum� de .............  

În consecin��, au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii impozit pe profit 
în sum� de .........., iar pentru neachitarea acestuia la scaden�� s-a calculat accesorii în 
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sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ........... 

Societatea sus�ine c� s-a stabilit în mod eronat un impozit pe profit 
suplimentar aferent cheltuielilor în sum� de ............, respinse la deducere de c�tre 
organele fiscale, sum� reprezentând diferen�e de pre� la lemn rotund eviden�iate prin 
formula 601 = 301 în luna octombrie 2011. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� se iau în calculul profitului 

impozabil veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, iar din aceast� sum� se scad veniturile neimpozabile �i se 
adaug� cheltuielile nedeductibile. 

Rezult� astfel c� toate veniturile ob�inute de contribuabil se iau în calcul la 
determinarea profitului impozabil �i a impozitului pe profit. 

De asemenea, din aceste venituri se scad cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri. 

Rezult� c� exist� o contrapartid� între cheltuielile efectuate �i veniturile 
ob�inute, în sensul c� orice cheltuial� efectuat� în scopul afacerii (pentru care 
contribuabilul are dreptul la deducere) duce la ob�inerea unui venit. 

 
Din documentele exitente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma inspec�iei 

efectuate la societate, s-a constatat c�, în luna octombrie 2011, societatea a înregistrat 
pe cheltuieli în cont 601, prin articolul contabil 601 = 301, suma de ............ lemn 
rotund r��inoase, f�r� a înregistra �i veniturile aferente în sum� de .............  

 
• Referitor la func�iunea conturilor, în Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 

3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile conforme 
cu directivele europene, se precizeaz� c�: 

 
“CAPITOLUL VII 
FUNC�IUNEA CONTURILOR 
[…] 
Contul 301 "Materii prime" 
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Cu ajutorul acestui cont se �ine eviden�a existen�ei �i mi�c�rii 
stocurilor de materii prime. 

Contul 301 "Materii prime" este un cont de activ. 
În situa�ia aplic�rii inventarului permanent: 
În debitul contului 301 "Materii prime" se înregistreaz�: 
- valoarea la pre� de înregistrare a materiilor prime achizi�ionate de la 

ter�i (401, 408, 446, 321, 542); 
[…] 

În creditul contului 301 "Materii prime" se înregistreaz�: 
- valoarea la pre� de înregistrare a materiilor prime incluse pe 

cheltuieli, precum �i a celor constatate lips� la inventar sau distruse (601); 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale rezult� c� în debitul contului 301 „Materii 

prime” se înregistreaz� valoarea la pre� de înregistrare a materiilor prime 
achizi�ionate, iar în creditul s�u se înregistreaz� materiile prime incluse pe cheltuieli. 

 
Organele fiscale au considerat c� societatea a dedus cheltuieli cu materia 

prim� (înregistrare 601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime”), f�r� a 
�ine cont la stabilirea bazei impozabile a profitului �i de veniturile ob�inute, dar nu 
precizeaz� în ce constau aceste venituri, natura lor. 

Societatea sus�ine c�, de fapt, prin formula contabil� 601 = 301, a 
înregistrat diferen�e de pre� la lemn rotund. 

 
În ceea ce prive�te baza impozabil� în sum� de ............, constatarea 

organelor de inspec�ie c� societatea nu a înregistrat veniturile în sum� de ............ se 
bazeaz� doar pe faptul c� aceasta a înregistrat pe cheltuieli materii prime în sum� de 
............, argumente care nu sunt suficiente �i în m�sur� s� demonstreze c� societatea 
nu a înregistrat veniturile aferente.  

Nu rezult� cu claritate dac� prin acea formul� contabil� societatea a dat în 
consum materii prime �i nu a înregistrat venitul realizat sau este vorba despre 
înregistrarea unei diferen�e de pre� la materii prime, adic� o corec�ie efectuat� în 
eviden�a contabil�, care nu este de natur� s� dea na�tere la noi venituri. 

Organele de inspec�ie fiscal� trebuie s� motiveze decizia de impunere pe 
baz� de probe sau constat�ri proprii �i s� constate �i s� investigheze din punct de 
vedere fiscal toate actele �i faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus 
inspec�iei, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii 
fiscale, a�a dup� cum rezult� �i din prevederile art. 65 alin. 2 �i art. 94 alin. 2 lit. a 
din OG 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� 
c�: 

 
ART. 65 
“Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
[…] 
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(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� 
de probe sau constat�ri proprii”. 

 
ART. 94 
“Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
[…] 
(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 

rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane 
privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i 
exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente 
noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;”. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c� organele fiscale 

consider� c� societatea nu a înregistrat în eviden�a contabil� veniturile ob�inute, 
pentru care a dedus cheltuielile cu materia prim� prin înregistrarea 601 = 301, f�r� a 
preciza în ce constau acele venituri �i considerentele care au stat la baza acestei 
constat�ri, �i luând în considerare c� societatea afirm� c�, de fapt, prin acea formul� 
contabil� a înregistrat diferen�e de pre� la lemn rotund, DGFP Suceava nu se poate 
pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii sumei de .........., reprezentând impozit pe 
profit aferent anului 2011, drept pentru care urmeaz� a se desfiin�a decizia de 
impunere pentru suma de .........., reprezentând impozit pe profit aferent anului 
2011, urmând ca organele fiscale, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de 
zile de la comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea acestui debit �i s� emit� un 
nou act administrativ fiscal, care va avea în vedere cele precizate în decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se 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. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
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reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
stipuleaz�: 

 
,,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.” 

 
Deoarece pentru impozitul pe profit în sum� de .........., care a generat 

accesoriile, s-a dispus desfiin�area deciziei de impunere �i luând în considerare �i 
principiul de drept „accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaz� 
principalul), urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere �i cu privire la 
accesoriile în sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ........... 

 
1.5.2. Referitor la suma de ..........., reprezentând .......... - impozit pe 

profit aferent anului 2011 �i .......... - accesorii aferente, stabilite suplimentar prin 
Decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� 
sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a cu privire la 
legalitatea stabilirii acestei sume, în condi�iile în care organul fiscal afirm� c� 
societatea nu a înregistrat veniturile aferente înregistr�rii 711 = 345, în luna 
octombrie 2011, f�r� a men�iona ce reprezint� acele venituri, iar petenta sus�ine 
c� înregistrarea reprezint� desc�rcarea contului de produse finite vândute în 
luna mai 2010. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

luna octombrie 2011, societatea a înregistrat prin articolul contabil 711 = 345, suma 
de ............ cherestea r��inoase, f�r� a înregistra �i veniturile aferente în sum� de 
.............  

În consecin��, s-a stabilit suplimentar în sarcina societ��ii impozit pe profit 
în sum� de .........., iar pentru neachitarea acestuia la scaden�� s-au calculat accesorii 
în sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ........... 

 
Societatea sus�ine c�, în realitate, suma de ............ reprezint� desc�rcarea 

contului de produse finite (cherestea) pentru cantitatea de .......... cherestea vândut� în 
luna mai 2010 c�tre S.C. ............ S.R.L. ... cu facturile nr. ............ �i  nr. ............ din 
06.05.2010, respectiv din 07.05.2011. 
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Petenta motiveaz� c� veniturile aferente acestor vânz�ri au fost eviden�iate 
în luna mai 2010 prin formula 4111 = 701 �i sus�ine c� nu mai poate fi impozitat� 
înc� o dat� aceast� sum�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� se iau în calculul profitului 

impozabil veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, iar din aceast� sum� se scad veniturile neimpozabile �i se 
adaug� cheltuielile nedeductibile. 

Rezult� astfel c� toate veniturile ob�inute de contribuabil se iau în calcul la 
determinarea profitului impozabil �i a impozitului pe profit. 

De asemenea, din aceste venituri se scad cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri. 

Rezult� c� exist� o contrapartid� între cheltuielile efectuate �i veniturile 
ob�inute, în sensul c� orice cheltuial� efectuat� în scopul afacerii (pentru care 
contribuabilul are dreptul la deducere) duce la ob�inerea unui venit. 

 
Din documentele exitente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma inspec�iei 

efectuate la societate, s-a constatat c�, în luna octombrie 2011, societatea a 
înregistrat, prin articolul contabil 711 = 345, suma de ............ cherestea r��inoase, 
f�r� a înregistra �i veniturile aferente în sum� de .............  

 
• Referitor la func�iunea conturilor, în Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 

3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile conforme 
cu directivele europene, se precizeaz� c�: 

 
“CAPITOLUL VII 
FUNC�IUNEA CONTURILOR 
[…] 
Contul 345 "Produse finite" 
Cu ajutorul acestui cont se �ine eviden�a existen�ei �i mi�c�rii 

stocurilor de produse finite. 
Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ. 
În debitul contului 345 "Produse finite" se înregistreaz�: 
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- valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune 
�i plusurile de inventar (711); 

[…] 
În creditul contului 345 "Produse finite" se înregistreaz�: 
- valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite vândute �i 

lipsurile de inventar (711); 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale rezult� c� în debitul contului 345 „Produse 

finite” se înregistreaz� valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite intrate în 
gestiune, iar în creditul s�u se înregistreaz� produsele finite vândute. 

 
Din cele constatate de organele fiscale rezult� c� societatea a diminuat baza 

impozabil� a profitului prin sc�derea din gestiune a produselor finite (înregistrare 711 
„Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 345 „Produse finite”), f�r� �ine 
cont la stabilirea bazei impozabile a profitului �i de veniturile ob�inute. 

Prin actul de control nu se precizeaz� în ce constau aceste venituri, natura 
lor. 

Societatea sus�ine c�, de fapt, prin formula contabil� 711 = 345, a desc�rcat 
din gestiune produsele finite vândute în luna mai 2010. 

• Sunt aplicabile prevederile pct. 13 din HG 44/2004, unde se precizeaz� c�: 
 
“13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se 

corecteaz� prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale c�reia îi 
apar�in �i depunerea unei declara�ii rectificative în condi�iile prev�zute de Codul 
de procedur� fiscal�”. 

 
În ceea ce prive�te baza impozabil� în sum� de ............, constatarea 

organelor de inspec�ie c� societatea nu a înregistrat veniturile în sum� de ............ se 
bazeaz� doar pe faptul c� aceasta a desc�rcat gestiunea de produse finite cu suma de 
............, argumente care nu sunt suficiente �i în m�sur� s� demonstreze c� societatea 
nu a înregistrat veniturile aferente. 

Organele de inspec�ie fiscal� trebuie s� motiveze decizia de impunere pe 
baz� de probe sau constat�ri proprii �i s� constate �i s� investigheze din punct de 
vedere fiscal toate actele �i faptele rezultând din activitatea contribuabilului supus 
inspec�iei, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii 
fiscale, a�a dup� cum rezult� �i din prevederile art. 65 alin. 2 �i art. 94 alin. 2 lit. a 
din OG 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� 
c�: 

 
ART. 65 
“Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
[…] 
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� 

de probe sau constat�ri proprii”. 
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ART. 94 
“Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
[…] 
(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 

rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane 
privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i 
exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente 
noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;”. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c� organele fiscale au 

constatat c� societatea nu a înregistrat în eviden�a contabil� veniturile ob�inute, pentru 
care a desc�rcat gestiunea de produse finite prin înregistrarea 711 = 345, dar f�r� a 
preciza în ce constau acele venituri �i considerentele care au stat la baza acestei 
constat�ri, �i luând în considerare c� societatea afirm� c�, de fapt, prin acea formul� 
contabil� a înregistrat desc�rcarea de gestiune pentru cheresteaua vândut� în luna mai 
2010, pentru care a înregistrat veniturile la momentul respectiv, DGFP Suceava nu se 
poate pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii sumei de .........., reprezentând 
impozit pe profit aferent anului 2011, întrucât nu rezult� cu claritate dac� prin acea 
formul� contabil� societatea a desc�rcat gestiunea de produse finite �i nu a înregistrat 
venitul realizat sau este vorba despre înregistrarea unei corec�ii efectuat� în eviden�a 
contabil�, care nu este de natur� s� dea na�tere la noi venituri, drept pentru care 
urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere pentru suma de .........., reprezentând 
impozit pe profit aferent anului 2011, urmând ca organele fiscale, prin alt� echip� 
s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
reanalizarea bazei impozabile în sum� de ............ �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal, care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile 
în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se 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. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 
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,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• Conform prevederilor pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 
25 mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  

 
,,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.” 

 
Deoarece pentru impozitul pe profit în sum� de .........., care a generat 

accesoriile, s-a dispus desfiin�area deciziei de impunere cu privire �i luând în 
considerare �i principiul de drept „accesorium sequitur principale” (accesoriul 
urmeaz� principalul), urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere �i cu privire la 
accesoriile în sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ........... 

 
1.5.3. Referitor la suma de .........., reprezentând.......... - impozit pe 

profit aferent anului 2011 �i .......... - accesorii aferente, stabilite suplimentar prin 
Decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� 
sub nr. ............, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e dac� societatea a înregistrat în totalitate veniturile 
ob�inute, în condi�iile în care petenta nu aduce argumente concludente, 
relevante, care s� contrazic� constat�rile organelor de control fiscal. 

 
În fapt, organele fiscale au constatat c�, în luna decembrie 2011, în urma 

proces�rii cantit��ii de ............ lemn rotund r��inoase, cheresteaua ob�inut� a fost în 
sum� de .......... (............ * ........../mc = ..........), iar societatea a înregistrat doar suma 
de ............, r�mânând o diferen�� neînregistrat� de .............  

În consecin��, au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii impozit pe profit 
în sum� de .........., iar pentru neachitarea acestuia la scaden�� s-aucalculat accesorii în 
sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ........... 

 
Societatea precizeaz� c�, în luna decembrie 2011, a eviden�iat corect 

produc�ia de cherestea ob�inut� din procesarea cantit��ii de ............ lemn lucru 
r��inoase �i c�, din cantitatea de ............ cherestea rezultat�, cantitatea de ............ 
reprezint� produs finit ob�inut �i eviden�iat pe venituri în luna decembrie 2011 (….. * 
….. = ............), iar ............ cherestea reprezint� prest�ri servicii de debitare �i nu 
produs finit a�a cum eronat a interpretat organul fiscal. 
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Societatea face men�iunea c� ............ cherestea a fost facturat� ca prestare 
servicii de debitare pentru ter�i, fiind emis� factura nr. .......... din data ………… c�tre 
S.C. ............S.R.L. ..., iar veniturile din prestarea de servicii au fost eviden�iate în 
contabilitate, suma fiind încasat� cu chitan�a nr. ............. Prin urmare, petenta sus�ine 
c� nu mai poate fi stabilit un venit suplimentar în sum� de ............. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”. 

 
• Referitor la aplicarea prevederilor acestui articol de lege, în HG 44/2004, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, la pct. 12 �i pct. 13 se stipuleaz� c�: 
 
„Norme metodologice: 
12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 

impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte elemente similare 
veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� 
cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal. 

[…] 
13. Veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se 

corecteaz� prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale c�reia îi 
apar�in �i depunerea unei declara�ii rectificative în condi�iile prev�zute de Codul 
de procedur� fiscal�”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� se iau în calculul profitului 

impozabil veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, iar din aceast� sum� se scad veniturile neimpozabile �i se 
adaug� cheltuielile nedeductibile. 

De asemenea, veniturile sau cheltuielile înregistrate eronat sau omise se 
corecteaz� prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale c�reia îi apar�in. 

Rezult� c� exist� o contrapartid� între cheltuielile efectuate �i veniturile 
ob�inute, în sensul c� orice cheltuial� efectuat� în scopul afacerii (pentru care 
contribuabilul are dreptul la deducere) duce la ob�inerea unui venit. 

Din documentele exitente la dosarul cauzei rezult� c�, în luna decembrie 
2011, în urma proces�rii cantit��ii de ............ lemn rotund r��inoase, cheresteaua 
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ob�inut� a fost de ............ în sum� de .......... (………. * ........../mc = ..........), iar 
societatea a înregistrat doar suma de ............, r�mânând o diferen�� neînregistrat� de 
............. 

 
Referitor la venituri, sunt aplicabile prevederile pct. 256 din Ordinul 

ministrul finan�elor publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, unde se precizeaz� c�: 

  
“256. - (1) Veniturile din exploatare cuprind: 
a) venituri din vânzarea de produse �i m�rfuri, precum �i prest�ri de 

servicii. În aceast� categorie se includ �i veniturile realizate din vânzarea de 
locuin�e de c�tre entit��ile ce au ca activitate principal� ob�inerea �i vânzarea de 
locuin�e. 

Veniturile se recunosc la valoarea integral�, inclusiv în cazul în care 
entitatea practic� programe de fidelizare a clien�ilor. În acest caz, pentru 
contravaloarea punctelor cadou acordate clien�ilor ca parte a unei tranzac�ii de 
vânzare de bunuri, prestare de servicii sau a altor forme similare de stimulare, �i 
care pot fi folosite în viitor de client pentru a ob�ine bunuri sau servicii gratuite 
sau la pre� redus, sub rezerva îndeplinirii unor eventuale condi�ii suplimentare, 
entitatea înregistreaz� în contabilitate un provizion; 

b) venituri aferente costului produc�iei, reprezentând varia�ia în plus 
(cre�tere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de produc�ie efectiv a 
stocurilor de produse �i servicii în curs de execu�ie de la sfâr�itul perioadei �i 
valoarea stocurilor ini�iale ale produselor �i serviciilor în curs de execu�ie, 
neluând în calcul ajust�rile pentru depreciere reflectate;”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� veniturile sunt de mai multe 

categorii, veniturile din prest�ri servicii fiind diferite de cele aferente costului 
produc�iei. 

 
• Sunt aplicabile în acest sens prevederile Ordinului ministrului finan�elor 

publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglement�rilor 
contabile conforme cu directivele europene, unde, referitor la func�iunea conturilor 
345 �i 711 se precizeaz� c�: 

 
“CAPITOLUL VII 
FUNC�IUNEA CONTURILOR 
[…] 
Contul 345 "Produse finite" 
Cu ajutorul acestui cont se �ine eviden�a existen�ei �i mi�c�rii 

stocurilor de produse finite. 
Contul 345 "Produse finite" este un cont de activ. 
În debitul contului 345 "Produse finite" se înregistreaz�: 
- valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune 

�i plusurile de inventar (711); 
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[…] 
În creditul contului 345 "Produse finite" se înregistreaz�: 
- valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite vândute �i 

lipsurile de inventar (711); 
[…] 
Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" 
Cu ajutorul acestui cont se �ine eviden�a costului de produc�ie al 

produselor stocate, precum �i varia�ia acestuia. 
În creditul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de 

produse" se înregistreaz�: 
[…] 
    - costul de produc�ie sau pre�ul de înregistrare al semifabricatelor, 

produselor finite �i produselor reziduale ob�inute, la finele perioadei, constatate 
plus la inventar, precum �i diferen�ele între pre�ul prestabilit �i costul de 
produc�ie aferent (341, 345, 346, 348); 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� prin contul 345 „Produse finite” se 

�ine eviden�a existen�ei �i mi�c�rii stocurilor de produse finite, în debitul acestuia 
înregistrându-se valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite intrate în gestiune. 

Totodat�, prin contul 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de 
produse” se �ine eviden�a costului de produc�ie al produselor stocate, în creditul 
acestuia înregistrându-se costul de produc�ie al produselor finite ob�inute. 

 
Rezult� c� în creditul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor 

de produse” se înregistreaz�, prin debitul contului 345 „Produse finite” produc�ia 
ob�inut�. 

De asemenea, conform prevederilor pct. 256 din OMFP 3055/2009, citat 
mai sus, veniturile aferente costului produc�iei sunt diferite de veniturile din prest�ri 
servicii. 

 
Din documentele exitente la dosarul cauzei rezult� c�, în luna decembrie 

2011, în urma proces�rii cantit��ii de ............ lemn rotund r��inoase, cheresteaua 
ob�inut� a fost de ............ în sum� de .......... (…….. * ........../mc = ..........), iar 
societatea a înregistrat doar suma de ............, r�mânând o diferen�� neînregistrat� de 
............. 

 
Societatea are obliga�ia înregistr�rii în totalitate a opera�iunilor efectuate, 

respectiv a veniturilor realizate, a�a cum rezult� �i din prevederile Ordinului 
ministrului finan�elor publice nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, unde la pct. 45 �i pct. 
46 se precizeaz� c�: 

 
“SEC�IUNEA 7 
PRINCIPII CONTABILE GENERALE 
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[…] 
45. - (1) Principiul necompens�rii. Orice compensare între elementele 

de active �i datorii sau între elementele de venituri �i cheltuieli este interzis�. 
(2) Toate crean�ele �i datoriile trebuie înregistrate distinct în 

contabilitate, pe baz� de documente justificative. Eventualele compens�ri între 
crean�e �i datorii fa�� de aceea�i entitate efectuate cu respectarea prevederilor 
legale pot fi înregistrate numai dup� contabilizarea veniturilor �i cheltuielilor 
corespunz�toare. 

[…] 
46. - (1) Principiul prevalen�ei economicului asupra juridicului. 

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilan� �i contul de profit �i 
pierdere se face �inând seama de fondul economic al tranzac�iei sau al 
opera�iunii raportate, �i nu numai de forma juridic� a acestora. 

(2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în 
contabilitate �i prezentarea fidel� a opera�iunilor economico-financiare, în 
conformitate cu realitatea economic�, punând în eviden�� drepturile �i 
obliga�iile, precum �i riscurile asociate acestor opera�iuni. 

Evenimentele �i opera�iunile economico-financiare trebuie eviden�iate 
în contabilitate a�a cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. 
Documentele care stau la baza înregistr�rii în contabilitate a opera�iunilor 
economico-financiare trebuie s� reflecte întocmai modul cum acestea se produc, 
respectiv s� fie în concordan�� cu realitatea”. 
 

Din aceste prevederi legale se re�ine c� este interzis� orice compensare 
între elementele de venituri �i cheltuieli. 

De asemenea, toate opera�iunile economico-financiare trebuie eviden�iate 
în contabilitate a�a cum acestea se produc, în baza documentelor justificative �i în 
conformitate cu realitatea economic�, având rolul de a prezenta fidel situa�ia 
economic� a contribuabilului. 

Deoarece din cantitatea de ............ lemn de lucru r��inoase a rezultat 
cantitatea de ............ cherestea în sum� de .........., rezult� c� societatea avea obliga�ia 
legal� de a înregistra în eviden�a contabil� întreaga produc�ie. 

Rezult� c� petenta s-a sustras de la înregistrarea veniturilor cu produc�ia 
ob�inut� în sum� de ............, astfel c� în mod legal organul fiscal a stabilit 
suplimentar pentru anul 2011 o baz� impozabil� în sum� de ............. 

 
Referitor la sus�inerea petentei c� ............ cherestea a fost facturat� ca 

prestare servicii de debitare pentru ter�i, fiind emis� factura nr. .......... din data 
13.12.2011 c�tre S.C. ............S.R.L. ... �i c� veniturile din prestarea de servicii au fost 
eviden�iate în contabilitate, preciz�m c� aceast� afirma�ie nu are nici o relevan�� 
pentru sus�inerea contesta�iei întrucât, în urma emiterii facturii de prestare servicii 
nr. ........../13.12.2011, a rezultat un venit din prestare servicii (altul decât cel din 
produc�ia de produse finite) �i nicidecum o datorie pe care s� o achite cu ............ 
cherestea ob�inut�. 
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Având în vedere prevederile legale citate �i analizate la acest cap�t de 
cerere �i faptul c� societatea a înregistrat în eviden�a contabil� doar o parte din 
veniturile din produc�ia ob�inut�, rezult� c� în mod legal organele fiscale au stabilit 
suplimentar o baz� impozabil� privind impozitul pe profit în sum� de ............, 
reprezentând diferen�� de venituri neînregistrate din produ�ia de produse finite, drept 
pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la 
suma de ..........., reprezentând impozit pe profit aferent anului 2011. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe profit în sum� 

de ..........., care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al acestora, rezult� c� societatea datoreaz� �i 
accesoriile în sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i de întârziere în sum� de .........., conform principiului de drept 
„accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaz� principalul). 

 
1.5.4. Referitor la suma de .........., reprezentând .......... - impozit pe 

profit aferent anului 2011 �i .......... - accesorii aferente, stabilite suplimentar prin 
decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� 
sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� aceast� 
sum�, în condi�iile în care, în urma respingerii la deducere a cheltuielilor în 
sum� de .......... aferente anului 2010 �i a stabilirii suplimentare a veniturilor 
impozabile în sum� de .......... în anul 2007 de c�tre inspec�ia fiscal�, rezult� 
profit impozabil �i nu pierdere de recuperat. 

 
În fapt, la data de 31.12.2007, societatea înregistreaz� pierdere fiscal� în 

sum� de ............, iar prin declara�ia 101 contribuabilul a declarat aceast� pierdere 
fiscal�. 

În urma controlului efectuat, organele fiscale au stabilit suplimentar la 
calculul profitului impozabil venituri impozabile în sum� de .......... afererente anului 
2007. 

Pierderea fiscal� în sum� de ............, a fost diminuat� cu suma de .......... �i 
a rezultat pierdere fiscal� de recuperat în sum� de ........... 

 
La data de 30.09.2010, societatea înregistreaz� profit impozabil în sum� de 

............, pentru care declar� �i achit� impozitul forfetar în sum� de ............. 
În urma controlului efectuat, organele fiscale au respins la deducere 

cheltuieli în sum� de ........... 
Astfel, pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010, organele fiscale au 

diminuat profitul impozabil în sum� de ............, declarat de societate, cu pierdeerea 
de recuperat r�mas� din anul 2007 în sum� de .......... �i au ad�ugat suma de .......... 
respins� la deducere în anul 2010, rezultând un profit impozabil în sum� de ........... 

 
Pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, societatea înregistreaz� profit 

impozabil în sum� de ............, pentru care nu a calculat impozit, întrucât a recuperat o 
parte din pierderea fiscal� stabilit� de contribuabil în anul 2007. 
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Deoarece, în urma inspec�iei fiscale, a rezultat la data de 30.09.2010 profit 
impozabil, ner�mânând pierdere de recuperat, organele fiscale au stabilit suplimentar 
în sarcina contribuabilului, pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010, un impozit pe 
profit suplimentar calculat prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra sumei de 
............, reprezentând profit impozabil stabilit de societate, rezultând astfel un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de ........... 

 
Pentru anul 2011, profitul impozabil în sum� de ............ a fost reîntregit cu 

suma de .........., rezultând suma total� de .........., pentru care s-a calculat impozit pe 
profit în sum� de ........... Impozitul pe profit calculat de societate este în sum� de 
.........., rezultând un impozit pe profit de plat� în sum� de ...........  

Din suma de .......... s-a analizat impozitul pe profit în sum� de lei .......... 
(.......... + .......... + ..........) la pct. 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3., urmând s� ne pronun��m cu 
privire la suma ........... 

Pentru suma de .......... s-au calculat acesorii în sum� de .........., din care 
dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de întârziere în sum� de 
.......... lei. 

 
Societatea sus�ine c� sumele stabilite în sarcina sa sunt netemeinice. 
De asemenea, argumentele aduse în sus�inerea cauzei pentru sumele care au 

determinat recalcularea impozitului au fost analizate la punctele anterioare. 
În urma analizei prin prezenta decizie a sumelor de .......... �i .........., sume 

care au determinat recalcularea profitului impozabil, contesta�ia a fost respins�.  
 
În drept, sunt plicabile prevederile: 
 

• Art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� se iau în calculul profitului 

impozabil veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, iar din aceast� sum� se scad veniturile neimpozabile �i se 
adaug� cheltuielile nedeductibile. 

 
• În ceea ce prive�te recuperarea pierderii fiscale, la art. 26 alin. 1 din Codul 

fiscal, aplicabil în perioada verificat�, se stipuleaz� c�: 
 
ART. 26 
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“Pierderi fiscale 
(1) Pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit pe profit, se 

recupereaz� din profiturile impozabile ob�inute în urm�torii 5 ani consecutivi. 
Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistr�rii acestora, la fiecare 
termen de plat� a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare 
din anul înregistr�rii acestora”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� persoana impozabil� are dreptul de 

a recupera pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit pe profit, din 
profiturile impozabile ob�inute în urm�torii 5 ani consecutivi. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, la data de 

31.12.2007, societatea înregistreaz� pierdere fiscal� în sum� de ............, iar prin 
declara�ia 101 contribuabilul a declarat aceast� pierdere fiscal�. 

În urma controlului efectuat, organele fiscale au stabilit suplimentar la 
calculul profitului impozabil venituri impozabile în sum� de .......... afererente anului 
2007. 

Pierderea fiscal� în sum� de ............, a fost diminuat� cu suma de .......... �i 
a rezultat pierdere fiscal� de recuperat în sum� de ........... 

 
La data de 30.09.2010, societatea înregistreaz� profit impozabil în sum� de 

............, pentru care declar� �i achit� impozitul forfetar în sum� de ............. 
În urma controlului efectuat, organele fiscale au respins la deducere 

cheltuieli în sum� de ........... 
Astfel, pentru perioada 01.01.2010-30.09.2010, organele fiscale au 

diminuat profitul impozabil în sum� de ............, declarat de societate, cu pierdeerea 
de recuperat r�mas� din anul 2007, în sum� de .......... �i au ad�ugat suma de .......... 
respins� la deducere în anul 2010, rezultând un profit impozabil în sum� de ........... 

 
În urma analizei prin prezenta decizie a sumelor de .......... �i .........., sume 

care au determinat recalcularea profitului impozabil, contesta�ia a fost respins�. 
Drept urmare, recalcularea impozitului pe profit de c�tre organele fiscale 

este legal�. 
 
Pentru anul 2011, societatea înregistreaz� profit impozabil în sum� de 

............, pentru care a calculat impozit pe profit în sum� de ........... 
În urma inspec�iei fiscale organele fiscale au stabilit suplimentar venituri în 

sum� de ........... 
Deoarece în urma inspec�iei fiscale a rezultat la data de 30.09.2010 profit 

impozabil �i nu pierdere de recuperat (aceasta fiind stins� din profitul înregistrat de 
societate la data de 30.09.2010), organele fiscale au reîntregit profitul impozabil în 
sum� de ............ cu suma stabilit� suplimentar în cuantum de .........., rezultând un 
profit impozabil în sum� de ........... 

 Organele fiscale au stabilit suplimentar în sarcina contribuabilului, pentru 
anul 2011, un impozit pe profit suplimentar calculat prin aplicarea cotei de impozit de 
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16% asupra întregii sume de .........., rezultând astfel un impozit pe profit în sum� de 
........... 

Din suma de .......... impozit pe profit s-a sc�zut suma de .......... calculat� de 
sociatate, r�mânând în sarcina societ��ii un impozit în sum� de ........... 

Din suma de .........., am analizat legalitatea impunerii societ��ii cu 
impozitul pe profit în sum� de .......... lei (…. + …. + ……) la pct. 1.5.1., 1.5.2., 1.5.3. 
din prezenta decizie, urmând s� ne pronun��m cu privire la diferen�a de impozit în 
sum� de ........... 

 
Prin urmare, având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� pentru 

anul 2011 rezult� profit impozabil (pentru care nu are de recuperat pierdere fiscal� 
din anii preceden�i) pentru care nu declar� �i nu achit� impozit pe profit, rezult� c� în 
mod legal organele fiscale au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii impozit pe 
profit suplimentar în sum� de .........., drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe profit în sum� 

de .........., care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente 
privind modul de calcul al acestora, rezult� c� societatea datoreaz� �i accesoriile în 
sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de 
întârziere în sum� de .......... lei, conform principiului de drept „accesorium 
sequitur principale” (accesoriul urmeaz� principalul). 
 

2. Referitor la suma de ............, reprezentând TVA, stabilit� 
suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea 
datoreaz� diferen�a de TVA aferent� vânz�rii unui autoturism c�tre 
administratorul s�u, în condi�iile în care vânzarea s-a f�cut sub pre�ul de 
cump�rare. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

luna august 2007, societatea a achizi�ionat un autoturism marca ............ din ... în 
valoare de ............, respectiv ............, autoturism care a fost vândut chiar în aceea�i 
lun� c�tre administratorul societ��ii, conform facturii nr. ............, cu suma de ............, 
din care TVA în sum� de ............. 

În baza prevederilor art. 11 alin. 1 �i 2 din Codul fiscal, organele fiscale au 
reîncadrat tranzac�ia privind vânzarea autoturismului, stabilind suplimentar venituri 
în sum� de ............ (............ – ..........) �i TVA în sum� de ........... 

 
Petenta sus�ine c�, în luna august 2007, a achizi�ionat din ... un autoturism 

............ în valoare de ............, respectiv ............, �i a fost eviden�iat în contabilitate 
prin formula 2133 = 401 cu suma de ............, f�r� a deduce TVA aferent�. 

Invoc� în sus�inerea afirma�iilor sale prevederile art. 128 alin. 5 din Codul 
fiscal �i precizeaz� c� organele fiscale au calculat în mod eronat TVA în sum� de 
............ �i accesorii aferente. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 126 alin. 1 �i art. 128 alin. 1 din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 126 
“Opera�iuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România 

cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt 

asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, 
efectuate cu plat�;[…]”. 

 
“CAP. 4 
Opera�iuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei 
ART. 128 
Livrarea de bunuri 
(1) Este considerat� livrare de bunuri transferul dreptului de a 

dispune de bunuri ca �i un proprietar”. 
 
Din aceste prevederi legale rezult� c�, din punctul de vedere al TVA, sunt 

opera�iuni impozabile, deci se taxeaz� cu cota de TVA, livr�rile de bunuri, care 
trebuie s� respecte condi�iile prev�zute de lege. 
 

• Referitor la reîncadrarea unei tranzac�ii, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. 
1 �i alin. 2 din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 11*) 
“Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 
(1) 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 unui tranzac�ii pentru a 
reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. 

[…] 
(2) În cadrul unei tranzac�ii între persoane române �i persoane 

nerezidente afiliate, precum �i între persoane române afiliate, autorit��ile fiscale 
pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oric�reia dintre persoane, dup� cum 
este necesar, pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau al serviciilor 
furnizate în cadrul tranzac�iei”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, autorit��ile fiscale au dreptul de a 

reîncadra o tranzac�ie pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. Astfel, pot 
ajusta suma venitului oric�reia dintre persoane, în cadrul unei tranzac�ii efectuat� 
între persoane române afiliate, pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau al 
serviciilor furnizate. 
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• Referitor la definirea termenului de „persoan� afiliat�”, în Codul fiscal, la art. 

7 pct. 21 se stipuleaz� c�: 
 
ART. 7*) 
“Defini�ii ale termenilor comuni 
(1) În în�elesul prezentului cod, cu excep�ia titlului VI, termenii �i 

expresiile de mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan� dac� 

rela�ia dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele cazuri: 
[…] 
b) o persoan� fizic� este afiliat� cu o persoan� juridic� dac� persoana 

fizic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, 
minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor 
de vot de�inute la persoana juridic� ori dac� controleaz� în mod efectiv 
persoana juridic�; 

[…]”. 
 
Se re�ine din aceste prevederi legale c� o persoan� fizic� este afiliat� cu o 

persoan� juridic� dac� persoana fizic� de�ine minimum 25% din valoarea/num�rul 
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot de�inute la persoana juridic� ori dac� 
controleaz� în mod efectiv persoana juridic�. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, urma verific�rii 

efectuate, organele fiscale au constatat c�, în luna august 2007, societatea a 
achizi�ionat un autoturism marca ............ din ... în valoare de ............, respectiv 
............, autoturism care a fost vândut chiar în aceea�i lun� c�tre administratorul 
societ��ii (care este �i asociat la ............), conform facturii nr. ............, cu suma de 
............, din care TVA în sum� de ............. 

 
În baza prevederilor art. 11 alin. 1 �i 2 din Codul fiscal, organele fiscale au 

reîncadrat tranzac�ia privind vânzarea autoturismului, stabilind suplimentar venituri 
în sum� de .......... (............ – ..........) pentru care au colectat TVA în sum� de ........... 

Suma de .......... a rezultat în urma sc�derii din pre�ul de cump�rare de 
............ a sumei de .......... venituri înregistrate de societate (............ – .......... TVA). 

 
• Conform prevederilor art. 19 alin. 5 din Codul fiscal, tranzac�iile între 

persoane afiliate se realizeaz� conform principiului pre�ului pie�ei libere: 
 
ART. 19 
“Reguli generale 
[…] 
(5) Tranzac�iile între persoane afiliate se realizeaz� conform 

principiului pre�ului pie�ei libere, potrivit c�ruia tranzac�iile între persoanele 
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afiliate se efectueaz� în condi�iile stabilite sau impuse care nu trebuie s� difere 
de rela�iile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. 
La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind 
pre�urile de transfer”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� tranzac�iile între persoane afiliate se 

realizeaz� conform principiului pre�ului pie�ei libere, în sensul c� tranzac�iile între 
persoanele afiliate se efectueaz� în condi�iile stabilite sau impuse care nu trebuie s� 
difere de rela�iile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. 

 
Având în vedere prevederile legale citate mai sus, rezult� c� în mod legal 

organele fiscale au reîncadrat tranzac�ia pentru a reflecta pre�ul de pia�� al acesteia, 
stabilind suplimentar în sarcina societ��ii TVA în sum� de ........... 

 
Petenta sus�ine c� nu datoreaz� TVA stabilit� suplimentar deoarece nu a 

dedus TVA la achizi�ia autoturismului �i invoc� prevederile art. 128 alin. 5 din 
Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 128 
“[…] 
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile 

c�tre asocia�ii sau ac�ionarii s�i, inclusiv o distribuire de bunuri legat� de 
lichidarea sau de dizolvarea f�r� lichidare a persoanei impozabile, cu excep�ia 
transferului prev�zut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuat� cu plat�, 
dac� taxa aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a fost 
dedus� total sau par�ial. 

[…] 
(7) În în�elesul prezentului articol, valoarea fiscal� a unui activ, a unui 

pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizat� pentru calculul 
amortiz�rii �i al câ�tigului sau pierderii, în în�elesul impozitului pe venit ori al 
impozitului pe profit”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� orice distribuire de bunuri din 

activele unei persoane impozabile c�tre asocia�ii sau ac�ionarii s�i constituie livrare 
de bunuri efectuat� cu plat�, numai dac� dac� taxa aferent� bunurilor respective sau 
p�r�ilor lor componente a fost dedus� total sau par�ial. Excep�ie de la aceste prevederi 
face transferul prev�zut la alin. 7, unde se precizeaz� c� valoarea fiscal� a activului 
este valoarea utilizat� pentru calculul amortiz�rii. 

 
Facem precizarea c� prevederile art. 128 alin. 5 sunt aplicabile în cazul 

distribuirii de bunuri din activele unei persoane impozabile c�tre asocia�ii sau 
ac�ionarii s�i. O distribuire presupune o împ�r�ire a bunurilor. 

În cazul de fa�� este vorba despre o livrare de bunuri efectuat� cu plat� (a 
parte a platit bunul �i cealalt� parte l-a încasat), o tranzac�ie, �i nu de o distribuire de 
bunuri c�tre asocia�i.  
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Prin urmare, afirma�ia contestatoarei c� nu datoreaz� TVA deoarece nu 
a achitat TVA la achizi�ia bunului, opera�iunea constituind o distribuire de bunuri, nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât în cazul de fa�� 
opera�iunea constituie livrare de bunuri efectuat� cu plat�. 

Mai mult, a�a dup� cum rezult� din actul atacat, societatea a emis factura 
nr. ............ în sum� de ............, din care TVA în sum� de ........... Deci îns��i 
societatea recunoa�te c� opera�iunea constituie o vânzare, o livrare de bunuri �i c� 
este supus� impoozit�rii cu TVA (a calculat TVA colectat� în sum� de ............). 

 
Având în vedere prevderile legale citate �i analizate la acest cap�t de 

cerere, faptul c� societatea a achizi�ionat un autoturism pe care l-a vândut 
administratorului s�u (care este �i asociatul societ��ii) în aceea�i lun� sub pre�ul s�u 
de cump�rare, rezult� c� în mod legal organele fiscale au reîncadrat tranzac�ia �i au 
stabilit suplimentar în sarcina societ��ii o diferen�� de TVA de plat� în sum� de 
............, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
3. Referitor la suma de ............, reprezentând TVA, stabilit� 

suplimentar prin decizia de impunere nr. ............, înregistrat� la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea 
are dreptul la deducerea TVA aferent� cheltuielilor cu achizi�ia de material 
lemnos, în condi�iile în care opera�iunile nu au la baz� documente justificative 
emise conform legii, nerezultând provenien�a legal� a materialului lemnos. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna februarie 

2010, ............ a înregistrat în eviden�a contabil� a o serie de facturi de achizi�ie 
material lemnos de la S.C. ............ S.R.L. care au la baz� avize de înso�ire secundare 
care nu au fost ridicate de furnizorul bunurilor, ci de al�i agen�i economici, respectiv 
S.C. .......... S.R.L. ... �i S.C. .......... S.R.L. ..., jud. Harghita. 

În consecin��, organele fiscale au stabilit c� societatea a înregistrat în 
eviden�a contabil� opera�iunile pe baz� de documente nelegale, considerând c� 
achizi�ia materialelor lemnoase în sum� de .......... este fictiv�.  

 
Pentru facturile men�ionate în sum� de .......... societatea a aplicat m�surile 

de simplificare, prin articolul contabil 4426 „TVA deductibil�” = 4427 “TVA 
colectat�” cu suma de ............. Deoarece  facturile înregistrate în eviden�a contabil� 
nu reprezint� documente legale de provenien��, iar opera�iunile înscrise în acestea 
sunt fictive, nu s-a acordat drept de deducere pentru suma de ............, reprezentând 
TVA. 

Societatea afirm� c� furnizorul materialelor lemnoase, S.C. ............ S.R.L., 
este societate înscris� la ORC Suceava sub nr. ............, având cod fiscal atribuit, în 
luna februarie 2010 fiind societate activ�. 

De asemenea, precizeaz� c�, ............, fiind cump�r�tor, nu avea obliga�ia 
legal� de a verifica modul cum furnizorul S.C. ............ S.R.L. �i-a procurat 
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documentele primare �i c�, din punctul s�u de vedere, facturile fiscale de procurare a 
materialelor lemnoase de la S.C. ............ S.R.L. sunt perfect legale. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
� Art. 145 alin. 2 �i art. 125^1 alin. 2 pct. 29  din Codul fiscal, unde se 

precizeaz� c�: 
 

ART. 145 
“Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
[…] 
 (2) 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. 125^1 
“Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
(1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
29. tax� deductibil� reprezint� suma total� a taxei datorate sau 

achitate de c�tre o persoan� impozabil� pentru achizi�iile efectuate; 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale rezult� c� o persoan� impozabil� are dreptul la 

deducerea TVA aferent� achizi�iilor, numai în situa�ia în care acestea sunt utilizate în 
folosul opera�iunilor taxabile ale firmei. 

Prin tax� deductibil� se în�elege suma total� a taxei datorate sau achitate de 
c�tre o persoan� impozabil� pentru achizi�iile efectuate. 

Se re�ine astfel c�, pentru a avea dreptul la deducerea TVA, este necesar ca 
achizi�iile s� fie reale �i efectuate în folosul activit��ii firmei. 

 
În ceea ce prive�te condi�iile de exercitare a dresptului de deducere a TVA, 

acestea sunt prev�zute la art. 146 alin. 1 din Codul fiscal, unde se prevede c�: 
 
ART. 146 
“Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 

impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost 

ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u de c�tre o persoan� impozabil�, s� de�in� o factur� 
emis� în conformitate cu prevederile art. 155;”. 
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Din textul de lege men�ionat se re�ine c�, poate avea dreptul la deducerea 

TVA aferent� bunurilor livrate în beneficiul s�u, numai în situa�ia în care acele 
bunuri au fost livrate de c�tre o persoan� impozabil�. 

Or, a�a dup� cum s-a constatat în urma verific�rilor efectuate, persoana 
impozabil� care apare înscris� la rubrica „furnizori”, respectiv S.C. ............ S.R.L., 
nu a ridicat avizele de înso�ire de la organele silvice, aceste afiind ridicate de al�i 
agen�i economici, motiv pentru care rezult� c� opera�iunile reflectate în acele 
documente nu sunt reale. 

 
• De asemenea, Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, la art. 6 prevede 

c�: 
 
ART. 6 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
Din acest texte de lege rezult� c� la baza oric�rei opera�iuni care a fost 

efectuat� trebuie s� se reg�sesc� un document care dobânde�te calitatea de document 
justificativ �i care va sta la baza înregistr�rii opera�iunilor în contabilitate. 

De asemenea, se re�ine c� persoanele care au întocmit, vizat, aprobat �i 
înregistrat în contabilitate aceste documente sunt r�spunz�toare. 

 
Cu privire la aplicarea dispozi�iilor art. 6 alin. 2 din Legea nr. 82/1991, 

republicat� �i ale art. 21 alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor 
la posibilitatea diminu�rii bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul 
în care documentele justificative cuprind men�iuni incomplete, inexacte sau care nu 
corespund realit��ii, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie – Sec�iile Unite, prin Decizia 
nr. V din 15 ianuarie 2007, privind recursul în interesul legii, în sensul de a stabili c� 
TVA nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea 
impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind men�iuni 
incomplete sau care nu corespund realit��ii, decide c� „Taxa pe valoarea 
ad�ugat� nu poate fi dedus� […].” 

 
Din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c� societatea a 

dedus cheltuielile în sum� de .......... privind achizi�ionarea de materiale lemnoase, 
achizi�ionate pe baz� de documente care nu sunt procurate pe c�i legale. 

 
Astfel, în urma verific�rii efectuate, s-a constatat c� societatea a 

achizi�ionat de la S.C. ............ S.R.L. lemn rotund r��inoase pe baza a dou� avize de 
înso�ire secundare, astfel: 
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- .......... nr. .......... pentru cantitatea de ............ lemn rotund r��inoase; 
- .......... nr. .......... pentru cantitatea de ............ mc cherestea r��inoase. 
Pentru cantitatea de ............ mc cherestea r��inoase în valoare total� de 

............ lei, achizi�ionat� în baza avizului nr. .........., societatea a primit �i înregistrat 
în eviden�a contabil�, în jurnalul de cump�r�ri aferent lunii februarie 2010, 
urm�toarele facturi fiscale, care au fost achitate de societate în numerar cu chitan�ele 
nr. .........., nr. .........., nr. .........., astfel: 

- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... cheresea r��inoase. 
Pentru cantitatea de ............ lemn rotund r��inoase în valoare total� de 

............ lei, achizi�ionat� în baza avizului nr. .........., societatea a primit �i înregistrat 
în eviden�a contabil� în jurnalul de cump�r�ri aferent lunii februarie 2010 
urm�toarele facturi fiscale, care au fost achitate de societate în numerar cu chitan�ele 
nr. .......... �i nr. .........., astfel: 

- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... lemn rotund r��inoase; 
- f. nr. .......... pentru cantitatea de .......... lemn rotund r��inoase. 
Din cercet�rile efectuate de organele de poli�ie din cadrul IPJ SIF Suceava 

a rezultat c� avizele de înso�ire primare �i scundare nu au fost ridicate de la organele 
silvice de c�tre S.C. ............ S.R.L., ci de c�tre S.C. .......... S.R.L. ... �i S.C. .......... 
S.R.L. ..., jud. Harghita. 

 
• Sunt aplicabile în acest sens prevederile Legii nr. 46/2008, modificat�, privind 

Codul silvic, unde la art. 68, art. 72 alin. 1 �i art. 7, se precizeaz� c�: 
 
ART. 68 
“(1) Materialele lemnoase, indiferent de provenien�a lor, se transport� 

numai înso�ite de documente specifice de transport, din care s� rezulte cu 
certitudine legalitatea provenien�ei acestora”. 

 
ART. 72 
“(1) Se interzic primirea, depozitarea, prelucrarea, transportul �i 

comercializarea materialelor lemnoase f�r� documente specifice de transport ale 
acestora sau cu documente din care nu rezult� cu certitudine provenien�a legal� 
a acestora”. 

 
ART. 73 
“Normele referitoare la provenien�a, circula�ia �i comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spa�iilor de depozitare a materialelor 
lemnoase �i al instala�iilor de prelucrat lemn rotund se stabilesc prin hot�râre a 
Guvernului, la propunerea autorit��ii publice centrale care r�spunde de 
silvicultur�”. 

 
În ceea ce prive�te regimul de utilizare a avizelor de achizi�ie material 

lemnos, sunt aplicabile prevederile art. 2 �i ale anexei 1 din HG nr. 996 din 27 
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august 2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenien�a, circula�ia �i 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spa�iilor de depozitare a 
materialelor lemnoase �i al instala�iilor de prelucrat lemn rotund, unde se stipuleaz� 
c�: 

ART. 2 
„Înc�lcarea prevederilor prezentei hot�râri atrage, dup� caz, 

r�spunderea civil�, contraven�ional� sau penal� a persoanei vinovate, potrivit 
reglement�rilor legale în vigoare”. 

 
“ANEXA 1 
NORME referitoare la provenien�a, circula�ia �i comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spa�iilor de depozitare a materialelor 
lemnoase �i al instala�iilor de prelucrat lemn rotund 

[…] 
ART. 2 
În sensul prezentelor norme, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
c) document de provenien�� - document care certific� localizarea sursei 

de unde au fost ob�inute materialele lemnoase; 
[…] 
e) aviz de înso�ire - document care înso�e�te materialul lemnos, cu 

scopul de a atesta provenien�a legal� a acestora, pe perioada transportului �i/sau 
pe perioada depozit�rii; 

[…]”. 
ART. 3 
“(1) Documentele de provenien�� a materialelor lemnoase sunt: actul 

de punere în valoare, avizul de înso�ire, declara�ia ...l� de import, documentele 
intracomunitare, registrul de intr�ri-ie�iri material lemnos. 

[…] 
ART. 4 
“(1) Documentul de înso�ire a materialelor lemnoase, altele decât 

cherestelele, este avizul de înso�ire primar. 
(2) Documentul de înso�ire pentru cherestele este avizul de înso�ire 

secundar. 
(3) Con�inutul �i modelul formularelor de aviz de înso�ire prev�zute la 

alin. (1) �i (2) sunt reglementate în anexele nr. 1 �i 2. 
(4) Originalul avizelor de înso�ire prev�zute la alin. (1) �i (2) - 

exemplarul 1 - înso�e�te obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv 
al cherestelelor. 

[…] 
(7) Avizele de înso�ire prev�zute la alin. (1) �i (2) se elibereaz� pentru 

fiecare mijloc de transport în parte. 
[…] 
(11) Avizele de înso�ire se completeaz� dup� cum urmeaz�: 
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[…] 
b) în cazul vânz�rii materialelor lemnoase, expeditorul este persoana 

vânz�toare, iar destinatarul este persoana cump�r�toare: 
[…] 
ART. 5 
Avizele de înso�ire prev�zute la art. 4 alin. (1) �i (2) sunt documente cu 

regim special �i sunt prev�zute cu elemente de securizare specifice. 
[…] 
ART. 8 
(1) Compania Na�ional� "Imprimeria Na�ional�" - S.A. asigur� 

suportul financiar �i logistic pentru tip�rirea �i distribuirea în condi�iile legii a 
formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare 
prev�zute la art. 5. 

[…] 
(9) Formularele documentelor de înso�ire a materialelor lemnoase nu 

sunt transmisibile �i se utilizeaz� numai de c�tre operatorul economic care le-a 
solicitat �i c�ruia i-au fost distribuite. 

(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor 
SUMAL, iar distribu�ia �i utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile 
teritoriale ale autorit��ii publice centrale care r�spunde de silvicultur�, acord ce 
poate fi suspendat sau retras. 

[…] 
ART. 15 
Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea 

materialelor lemnoase de c�tre de�in�torii depozitelor, ai altor spa�ii destinate 
depozit�rii temporare sau ai instala�iilor de prelucrare a lemnului, dac� 
materialele lemnoase nu sunt înso�ite de avize de înso�ire ori de documentele 
echivalente avizului de înso�ire stabilite în prezentele norme, dup� caz”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� avizele de înso�ire prev�zute 

la art. 4 alin. (1) �i (2) din HG nr. 996/2008 sunt documente cu regim special �i sunt 
prev�zute cu elemente de securizare specifice, Compania Na�ional� "Imprimeria 
Na�ional�" - S.A. asigurând suportul financiar �i logistic pentru tip�rirea �i 
distribuirea în condi�iile legii a formularelor documentelor cu regim special cu 
elemente de securizare. 

De asemenea, se precizeaz� în mod clar c� formularele documentelor de 
înso�ire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile �i se utilizeaz� numai de c�tre 
operatorul economic care le-a solicitat �i c�ruia i-au fost distribuite. În situa�ia în care 
de�in�torul depozitului nu de�ine avize de înso�ire conform legii, nu are dreptul de a 
primi, depozita, prelucra sau comercializa materialele lemnoase. 

Coroborând prevederile referitoare la primirea, depozitarea, prelucrarea, 
transportul �i comercializarea materialelor lemnoase cu prevederile în materie fiscal� 
�i contabil�, rezult� c� primirea de material lemons în baza unor documente din care 
nu rezult� provenien�a legal� a acestora este interzis�, societatea neavând dreptul la 
deducerea cheltuielilor efectuate în baza documentelor respective. 
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Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� ............ a dedus 

TVA aferent� achizi�iei de material lemnos în baza unor avize de înso�ire care nu au 
fost ridicate de la organele silvice de c�tre SC ............ SRL, ci de c�tre S.C. .......... 
S.R.L. ... �i S.C. .......... S.R.L. ..., jud. Harghita. 

 
Deoarece avizele au fost ridicate de c�tre alte societ��i decât cele care au 

comercializat materialul lemnos, rezult� c� avizele pe care le de�ine .......... nu sunt 
documente legale de provenien�� a materialului lemnos. Prin urmare, rezult� c� 
societatea nu de�ine documente legale prin care s� fac� dovada c� opera�iunile de 
achizi�ie material lemnos sunt legale. 

A�a dup� cum rezult� din dosarul contesta�iei, documentele pe care le 
de�ine societatea nu au rolul de documente justificative, în baza c�rora s� se 
înregistreze opera�iunile de achizi�ie material lemnos în contabilitate. 

Deoarece societatea nu de�ine documente justificative, nu are dreptul din 
punct de vedere fiscal la deducerea TVA aferent� acelor achizi�ii, întrucât 
opera�iunile nu au la baz� documente legale de provenien��. 

Avizele de înso�ire neapar�inând societ��ii înscrise în factur� la rubrica 
„furnizor”, respectiv S.C. ............ S.R.L., rezult� c� opera�iunile nu sunt reale, deci 
nu se poate considera c� bunurile provin de la o persoan� impozabil�, pl�titoare de 
TVA, astfel c� ............ nu are dreptul la deducerea TVA, nefiind îndeplinite condi�iile 
privind deducerea TVA, prev�zute la art. 146 alin. 1 lit. a din Codul fiscal. 

 
Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia a efectuat 

înregistrarea contabil� 4426 „TVA deductibil�” = 4427 „TVA colectat�” �i astfel cele 
dou� conturi de TVA s-au închis, soldul fiind zero �i c�, în consecin��, organele 
fiscale nu trebuiau s� mai stabileasc� suplimentar TVA, preciz�m c� aceast� 
afirma�ie nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� întrucât, în cazul de fa�� 
se analizeaz� dreptul de deducere al TVA aferent� achizi�iei materialului lemnos 
(deci TVA deductibil�), nu �i TVA colectat�. 

 
• Conform prevederilor art. 160 din Codul fiscal, �i pct. 82 din HG 44/2004, 

 
ART. 160 
“M�suri de simplificare 
(1) Prin excep�ie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul 

opera�iunilor taxabile persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul pentru 
opera�iunile prev�zute la alin. (2). Condi�ia obligatorie pentru aplicarea tax�rii 
inverse este ca atât furnizorul, cât �i beneficiarul s� fie înregistra�i în scopuri de 
TVA conform art. 153. 

(2) Opera�iunile pentru care se aplic� taxarea invers� sunt: 
[…] 
b) livrarea de mas� lemnoas� �i materiale lemnoase, astfel cum sunt 

definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
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(3) Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri/prest�rile de servicii 
prev�zute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectat� aferent�. 
Beneficiarii vor determina taxa aferent�, care se va eviden�ia în decontul 
prev�zut la art. 156^2, atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� deductibil�. 
Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele �i în condi�iile stabilite la art. 
145 - 147^1. 

[…] 
(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât 

furnizorii, cât �i beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilit��ile p�r�ilor 
implicate în situa�ia în care nu s-a aplicat taxare invers�”. 

 
“Norme metodologice: 
82.[…] 
(2) În cazul livr�rilor de bunuri prev�zute la art. 160 alin. (2) din 

Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi f�r� tax� 
�i înscriu în aceste facturi o men�iune referitoare la faptul c� au aplicat taxarea 
invers�. Taxa se calculeaz� de c�tre beneficiar �i se înscrie în facturi �i în 
jurnalul pentru cump�r�ri, fiind preluat� atât ca tax� colectat�, cât �i ca tax� 
deductibil� în decontul de tax�. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va 
înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente. 

(3) Înregistrarea taxei de c�tre cump�r�tor atât ca tax� colectat�, cât �i 
ca tax� deductibil� în decontul de tax� este denumit� autolichidarea taxei pe 
valoarea ad�ugat�. Colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� la nivelul taxei 
deductibile este asimilat� cu plata taxei c�tre furnizor/prestator. Prevederile 
acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situa�ii în care se aplic� taxare 
invers�”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru livrarea de mas� lemnoas� 

�i materiale lemnoase se aplic� taxarea invers�, iar persoana obligat� la plata taxei 
este beneficiarul opera�iunii. 

De asemenea, rezult� c� r�spunz�tori de aplicarea acestor prevederi legale 
sunt �i beneficiarii. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� ............ a aplicat 
taxarea invers�, colectând taxa în numele furnizorului. 

Pe factura furnizorului nu este înscris� TVA colectat�, aceasta nefiind 
achitat� furnizorului. 

Totodat�, în cazul în spe��, se pune problema taxei deductibile �i nu a taxei 
colectate. 

Conform prevederilor men�ionate, colectarea taxei de c�tre beneficiari este 
asimilat� cu plata taxei c�tre furnizori. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� societatea nu 

de�ine documente justificative legale de înregistrare în contabilitate, rezult� c� în mod 
legal organele fiscale au respins la deducere TVA aferent� cheltuielilor în sum� de 
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.........., drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� cu privire la suma de ............ reprezentând TVA. 

 
Referitor la accesoriile în sum� de .......... 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut� TVA în sum� de .......... 

(suma de ............ analizat� la pct. 2 din decizie �i suma de ............ analizat� la pct. 3 
din decizie), care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al acestora, rezult� c� societatea datoreaz� �i 
accesoriile în sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i în sum� de .........., conform principiului de drept „accesorium sequitur 
principale” (accesoriul urmeaz� principalul). 

 
4. Referitor la suma de .........., reprezentând .......... – TVA �i .......... 

accesorii aferente, stabilit� suplimentar prin Decizia de impunere nr. ............, 
înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava se poate pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii acestei sume, în 
condi�iile în care organul fiscal consider� c� societatea avea obliga�ia colect�rii 
TVA aferent� veniturilor neînregistrate, rezultate în urma sc�derii din gestiune 
a cheltuielilor cu materia prim�, f�r� s� precizeze în ce constau acele venituri �i 
considerentele care stau la baza acestor concluzii, iar societatea sus�ine c� 
înregistrarea reprezint� diferen�e de pre� la lemn rotund. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

luna octombrie 2011, societatea a înregistrat pe cheltuieli în cont 601, prin articolul 
contabil 601 = 301, suma de ............ lemn rotund r��inoase, f�r� a înregistra �i 
veniturile aferente în sum� de .............  

În consecin��, au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii TVA în sum� de 
.......... aferent� acestor venituri, iar pentru neachitarea acesteia la scaden�� s-au 
calculat accesorii în sum� de .........., din care dobânzi în sum� de .......... �i 
penalit��i în sum� de ........... 

Societatea sus�ine c� s-a stabilit în mod eronat TVA deoarece nu avea 
obliga�ia înregistr�rii acestor venituri, cheltuielile în sum� de ............, respinse la 
deducere de c�tre organele fiscale, reprezentând diferen�e de pre� la lemn rotund 
eviden�iate prin formula 601 = 301 în luna octombrie 2011. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 126 alin. 1 �i art. 125^1 alin. 1 pct. 28 din Codul fiscal, unde se 
precizeaz� c�: 
 

ART. 126 
“Opera�iuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România 

cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
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a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt 
asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, 
efectuate cu plat�; 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o 
persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionând ca 
atare; 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2); 

[…]”. 
 
ART. 125^1 
“Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
(1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
28. tax� colectat� reprezint� taxa aferent� livr�rilor de bunuri �i/sau 

prest�rilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabil�, precum �i taxa 
aferent� opera�iunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, 
conform art. 150 - 151^1;[…]”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, sunt opera�iuni impozabile în 

România, din punctul de vedere al TVA, acele opera�iuni care îndeplinesc cumulativ 
o serie de condi�ii, respective s� constituie sau s� fie asimilate cu o livrare de bunuri 
sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�, locul de livrare a bunurilor 
sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, livrarea bunurilor sau 
prestarea serviciilor s� fie realizat� de o persoan� impozabil� �i s� rezulte din una 
dintre activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2). 

De asemenea, taxa colectat� este taxa aferent� livr�rilor de bunuri �i/sau 
prest�rilor de servicii taxabile. 

 
Din documentele exitente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma inspec�iei 

efectuate la societate, s-a constatat c�, în luna octombrie 2011, societatea a înregistrat 
pe cheltuieli în cont 601, prin articolul contabil 601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 
301 „Materii prime”, suma de ............ lemn rotund r��inoase, f�r� a înregistra �i 
veniturile aferente în sum� de ............ �i f�r� a colecta TVA în sum� de ...........  

 
Societatea sus�ine c�, de fapt, prin formula contabil� 601 = 301, a 

înregistrat diferen�e de pre� la lemn rotund �i nu avea obliga�ia înregistr�rii de 
venituri. 

Organele fiscale consider� c� societatea nu a colectat TVA aferent� 
veniturilor realizate �i neînregistrate, dar f�r� a se preciza în ce constau aceste 
venituri, natura lor, felul opera�iunii.  
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Nu rezult� cu claritate dac� prin acea formul� contabil� societatea a dat în 
consum materii prime �i nu a înregistrat venitul realizat �i nu a colectat TVA sau este 
vorba despre înregistrarea unei diferen�e de pre� la materii prime, adic� o corec�ie 
efectuat� în eviden�a contabil�, care nu este de natur� s� dea na�tere la noi venituri �i 
la TVA. 

Faptul c� societatea a înregistrat pe cheltuieli prin articolul contabil 601 
„Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime”, nu înseamn� c� a avut loc o 
livrare de bunuri pentru care societatea avea obliga�ia colect�rii TVA. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c� organele fiscale au 

constatat c� societatea nu a înregistrat în eviden�a contabil� veniturile ob�inute, pentru 
care a dedus cheltuielile cu materia prim� prin înregistrarea 601 = 301, dar f�r� a 
preciza în ce constau acele venituri �i considerentele care au stat la baza acestei 
constat�ri, �i luând în considerare c� societatea afirm� c�, de fapt, prin acea formul� 
contabil� a înregistrat diferen�e de pre� la lemn rotund, DGFP Suceava nu se poate 
pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii sumei de .........., reprezentând TVA 
aferent� anului 2011, drept pentru care urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere 
pentru suma de .........., reprezentând TVA aferent� anului 2011, urmând ca 
organele fiscale, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea acestui debit �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal, care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se 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. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
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• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
stipuleaz�: 

 
,,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.” 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de .......... s-au calculat 

accesorii în sum� de .........., astfel: 
Accesorii aferente sumei de .......... TVA stabilit� suplimentar: 
Dobânzi = … * (92 zile + 89 zile) * 0,04% = .......... 
Penalit��i = …. * 15% = .......... 
Total accesorii aferente debitului de .......... – TVA = .......... + .......... = 

.......... 
Deoarece pentru TVA în sum� de .........., care a generat accesoriile, s-a 

dispus desfiin�area deciziei de impunere cu privire �i luând în considerare �i 
principiul de drept „accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaz� 
principalul), urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere �i cu privire la 
accesoriile în sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ........... 

 
5. Referitor la suma de .........., reprezentând ......... – TVA �i .......... - 

accesorii aferente, stabilit� suplimentar prin decizia de impunere nr. ............, 
înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava se poate pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii acestei sume, în 
condi�iile în care organul fiscal consider� c� societatea avea obliga�ia colect�rii 
TVA aferent� veniturilor neînregistrate, rezultate în urma sc�derii din gestiune 
a produc�iei ob�inute în luna octombrie 2011, f�r� s� precizeze în ce constau 
acele venituri �i considerentele care stau la baza acestor concluzii, iar societatea 
sus�ine c� veniturile au fost înregistrate în luna mai 2010. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele fiscale au constatat c�, în 

luna octombrie 2011, societatea a înregistrat prin articolul contabil 711 „Venituri 
aferente costurilor stocurilor de produse” = 345 „Produse finite”, suma de ............ 
cherestea r��inoase, f�r� a înregistra �i veniturile aferente în sum� de ............ �i f�r� a 
colecta TVA aferent� în sum� de...........  

În consecin��, au stabilit suplimentar în sarcina societ��ii TVA în sum� 
de.........., iar pentru neachitarea acesteia la scaden�� s-a calculat accesorii în 
sum� de .........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ........... 
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Societatea sus�ine c�, în realitate, suma de ............ reprezint� desc�rcarea 
contului de produse finite (cherestea) pentru cantitatea de .......... cherestea vândut� în 
luna mai 2010 c�tre S.C. ............ S.R.L. ... cu facturile ............ �i  ............ din 
06.05.2010, respectiv 07.05.2011. 

Petenta motiveaz� c� veniturile aferente acestor vânz�ri au fost eviden�iate 
în luna mai 2010 prin formula 4111 = 701 �i sus�ine c� nu mai poate fi impozitat� 
înc� o dat� aceast� sum�. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 126 alin. 1 �i art. 125^1 alin. 1 pct. 28 din Codul fiscal, unde se 
precizeaz� c�: 
 

ART. 126 
“Opera�iuni impozabile 
(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România 

cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt 

asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, 
efectuate cu plat�; 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o 
persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionând ca 
atare; 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre 
activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2); 

[…]”. 
 
ART. 125^1 
“Semnifica�ia unor termeni �i expresii 
(1) În sensul prezentului titlu, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
28. tax� colectat� reprezint� taxa aferent� livr�rilor de bunuri �i/sau 

prest�rilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabil�, precum �i taxa 
aferent� opera�iunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, 
conform art. 150 - 151^1; 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, sunt opera�iuni impozabile în 

România, din punctul de vedere al TVA, acele opera�iuni care îndeplinesc cumulativ 
o serie de condi�ii, respective s� constituie sau s� fie asimilate cu o livrare de bunuri 
sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�, locul de livrare a bunurilor 
sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, livrarea bunurilor sau 
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prestarea serviciilor s� fie realizat� de o persoan� impozabil� �i s� rezulte din una 
dintre activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2). 

De asemenea, taxa colectat� este taxa aferent� livr�rilor de bunuri �i/sau 
prest�rilor de servicii taxabile. 

 
Din documentele exitente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma inspec�iei 

efectuate la societate, s-a constatat c�, în luna octombrie 2011, societatea a 
înregistrat, prin articolul contabil 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de 
produse” = 345 „Produse finite”, suma de ............ cherestea r��inoase, f�r� a 
înregistra �i veniturile aferente în sum� de ............ �i f�r� a colecta TVA în sum� 
de...........  

 
Societatea sus�ine c� veniturile aferente acestor vânz�ri au fost eviden�iate 

în luna mai 2010 prin formula 4111 = 701 �i sus�ine c� nu mai poate fi impozitat� 
înc� o dat� aceast� sum�. 

Organele fiscale consider� c� societatea nu a colectat TVA aferent� 
veniturilor realizate �i neînregistrate, dar f�r� a se preciza în ce constau aceste 
venituri, natura lor, felul opera�iunii.  

Prin urmare, nu rezult� cu claritate dac� prin acea formul� contabil� 
societatea a desc�rcat gestiunea de produse finite �i nu a înregistrat venitul realizat �i 
nu a colectat TVA sau este vorba despre o desc�rcare de gestiune aferent� unor 
venituri înregistrate, adic� o corec�ie efectuat� în eviden�a contabil�, care nu este de 
natur� s� dea na�tere la noi venituri �i la TVA. 

Faptul c� societatea a desc�rcat gestiunea de produse finite prin articolul 
contabil 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 345 „Produse 
finite”, nu înseamn� c� a avut loc o livrare de bunuri pentru care societatea avea 
obliga�ia colect�rii TVA. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c� organele fiscale au 

constatat c� societatea nu a înregistrat în eviden�a contabil� veniturile ob�inute �i nu a 
colectat TVA aferent�, pentru care a desc�rcat gestiunea de produse finite prin 
înregistrarea 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 345 „Produse 
finite”, dar f�r� a preciza în ce constau acele venituri �i considerentele care au stat la 
baza acestei constat�ri, �i luând în considerare c� societatea afirm� c�, de fapt, prin 
acea formul� contabil� a înregistrat desc�rcarea de gestiune pentru cheresteaua 
vândut� în luna mai 2010, pentru care a înregistrat veniturile la momentul respectiv, 
DGFP Suceava nu se poate pronun�a cu privire la legalitatea stabilirii sumei de.........., 
reprezentând TVA, drept pentru care urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere 
pentru suma de.........., reprezentând TVA aferent� anului 2011, urmând ca 
organele fiscale, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea acestui debit �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal, care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 
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• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se 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. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizeaz� 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a pronun�at 
solu�ia de desfiin�are.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
stipuleaz�: 

 
,,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.” 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de 1.1.......... s-au calculat 

accesorii în sum� de 2.........., astfel: 
Accesorii aferente sumei de 1.1.......... TVA stabilit� suplimentar: 
Dobânzi = …… * (92 zile + 89 zile) * 0,04% = .......... 
Penalit��i = …….. * 15% = .......... 
Total accesorii aferente debitului de.......... – TVA = .......... + .......... 

=.......... 
Deoarece pentru TVA în sum� de.........., care a generat accesoriile, s-a 

dispus desfiin�area deciziei de impunere cu privire �i luând în considerare �i 
principiul de drept „accesorium sequitur principale” (accesoriul urmeaz� 
principalul), urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere �i cu privire la 
accesoriile în sum� de 2.........., din care dobânzi de întârziere în sum� de .......... �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ........... 
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Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
DECIDE: 

  

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ............, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
............, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............, înregistrat la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cu privire la suma de ………. lei, 
reprezentând: 

• ……. lei – impozit pe profit; 
• ……. lei – accesorii aferente impozitului de profit; 
• .......... – TVA; 
• .......... – accesorii aferente TVA. 

 
2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� împotriva Deciziei 

de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ............, înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ............, înregistrat la Activitatea de 
inspec�ie fiscal� sub nr. ............, cu privire la suma de .........., reprezentând accesorii 
aferente impozitului de profit aferent anului 2009. 

 
3. Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ............, înregistrat� la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ............, înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ............, 
privind suma de ……. lei, reprezentând:  
• ............ – impozit pe profit; 
•    ….. lei – accesorii aferente impozitului pe profit; 
• ............ – TVA; 
•    ……. lei – accesorii aferente TVA, 
urmând ca organele fiscale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� din actul administrativ fiscal desfiin�at, în func�ie de cele 
precizate prin prezenta decizie. 

 
Verificarea va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 

comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia de 
impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
  


