DECIZIA nr. 42/16.01.2006
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. „C”
înregistrat la D.G.F.P. a jude ului „V” sub nr. … din 16.12.2005
Direc ia general a finan elor publice a jude ului „V” a fost sesizat de c tre Activitatea de control fiscal serviciul Control fiscal prin adresa nr….. din 16.12.2005, asupra contesta iei depus de S.C. „C”, jude ul „V”, C.U.I.
nr.
Contesta ia a fost formulat împotriva m surilor dispuse prin deczia de impunere „D”din 11.11.2005 emis
în baza raportului de inspec ie fiscal încheiat la data de 20.10.2005.
Suma ce face obiectul contesta iei este de „S lei”individualizat astfel:
- „S1”lei - taxa pe valoarea ad ugat ;
- „S2”lei - contribu ia la asigur ri sociale datorat de angajator;
- „S3”lei - accesorii aferente;
- „S4”lei - contribu ia la asigurari sociale re inut de la asigura i;
- „S5”lei - accesorii aferente.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 177(1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat în 2005, la Direc ia general a finan elor publice a jude ului „V” sub nr.
…….. din 6.12.2005 i respectiv la organul emitent al actului administrativ fiscal atacat sub nr. … din 07.12.2005.
Constatând c sunt întrunite condi iile prev zute de art. 175(1) i 179(1) lit. a) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat în anul 2005, Direc ia general a finan elor publice a
jude ului „V” prin biroul Solu ionare contesta ii este legal investit s solu ioneze contesta ia societ ii.
I. S.C. „C” S.R.L. contest din raportul de inspec ie fiscal nr. 4716/11.11.2005 capitolul 1.2 “Taxa pe
valoarea ad ugat colectat ” pentru suma de „S1”lei, 4.1 “Contribu ia angajatorului la asigur ri sociale” pentru
suma de „S2”lei cu accesorii aferente în sum de „S3”lei i 4.2 “ Contribu ia pentru asigur ri sociale datorat de
asigura i” pentru suma de „S4”lei cu accesorii aferente în sum de „S5”lei , invocând urm toarele:
- pentru taxa pe valoarea ad ugat :
- organul fiscal nu a inut cont de faptul c suma de “M” lei reprezint c/val. m rfurilor constatate
lips la inventarul anual iar în momentul valorific rii inventarului s-a procedat la calcularea i eviden ierea
perisabilit ilor normale ce se acord la produsele din carne în sum de “M” lei, pentru perioada 1999 - 2004;
- i consider c numai dup ce organul fiscal va verifica i calcula perisabilit ile la cantit ile de
produse depozitate i manipulate în cadrul depozitului societ ii, se poate stabili eventualele cantit i trecute pe
costuri far baz legal ;
- în condi iile în care suma de “M” lei se va stabili c reprezint perisabilit i i opera iunea de trecere
pe costuri va fi considerat legal , urmeaz a se recalcula corespunz tor impozitul pe profit stabilit de organul de
control.
- pentru contribu ia la asigur ri sociale :
- sumele stabilite suplimentar de plat la contribu ia angajatorului la asigur rile sociale, precum i la
contribu ia datorat de asigura i cu accesoriile aferente, calculate de organul fiscal pentru perioada 01.01.2002 31.12.2003, au mai fost cuprinse par ial în procesul verbal de control nr. …/23.07.2003.
Fa de cele invocate societatea solicit refacerea actului de control.
II. Prin decizia de impunere „D”din 11.11.2005 privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia
fiscal , emis în baza raportului de inspec ie fiscal încheiat în data de 20.10.2005 de c tre organele de inspec ie
fiscal din cadrul A.C.F. „V”, înregistrat sub acela i num r i dat , s-a stabilit în sarcina societ ii obliga ia bugetar
suplimentar de plat în sum total de “X” lei cu titlu de tax pe valoarea ad ugat în sum de “S01” lei cu
accesorii aferente în sum de “S02” si CAS datorat de angajator în sum de „S1”lei cu accesorii aferente în sum de
„S3” lei i CAS datorat de asigura i în suma de „S4”lei cu accesorii aferente în sum de „S5”lei din care se contest
suma total de „S1 lei”reprezentând TVA, CAS datorat de angajator si asigura i cu accesorii aferente.

Prin referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei formulat de S.C. „C”S.R.L. „V” se propune
respingerea în totalitate a contesta iei ca nefondat .
III. Luând în considerare constat rile organelor de inspec ie fiscal , motiva iile invocate de societate,
documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele normative în materie în vigoare pentru perioada verificat ,
se re in urm toarele:
1. Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de „S1”lei,
Direc ia general a finan elor publice a jude ului „V” prin biroul Solu ionare contesta ii este investit
s se pronun e asupra legalit ii m surii dispuse prin decizia de impunere „D”din 11.11.2005 emis în
baza raportului de inspec ie fiscal încheiat în data de 20.10.2005 privind taxa pe valoarea ad ugat .
Perioada verificat : 01.04.2003 - 30.06.2005.
Înn fapt, prin decizia de impunere „D”din 11.11.2005 s-a stabilit ca obliga ie fiscal de plat cu titlu de tax
pe valoarea ad ugat suma de „S1”lei, calculat asupra c/valorii m rfurilor constatate lips la inventarierea acestora
de c tre societate în luna decembre 2005, conform art. 128 (3) lit. e) din Codul fiscal.
Ulterior, S.C. „C” depune contesta ie pentru obliga ia fiscal privind taxa pe valoarea ad ugat din decizia de
impunere „D”din 11.11.2005 pentru suma de „S1”lei, considerând c are dreptul s calculeze i s înregisitreze în
eviden a contabil perisabilit ile ce se acord la produsele din carne cu suma de “M” lei, pentru perioada 1999 2004, constatat lips la inventarul anual.
În drept, se fac aplicabile prevederile art. 128 (3) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit
c ruia:” Sunt, de asemenea, considerate livr ri de bunuri efectuate cu plat , bunurile constatate lips din
gestiune, cu exce ia celor prevazute la alin. (9) lit. (...) c) < perisabilit ile, în limitele prev zute prin
lege:>”, Hot rârea Guvernului nr. 1569/2002 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de
perisabilitate la m rfuri în procesul de comercializare, art. 1 din Legea contabilit ii nr. 82/1997
republicat , potrivit c ruia: <(1) Societ ile comerciale (...) au obliga ia s organizeze i s conduc
contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiar , potrivit prezentei legi, i contabilitatea de
gestiune adaptat la specificul activit ii.> i potrivit art. 11 (1) <R spunderea pentru organizarea i
conducerea contabilit ii la persoanele prev zute la art. 1 revine administratorului (..) sau altei persoane
care are obliga ia gestion rii unit ii respective.>, precum i a Codului de procedur fiscal , republicat în
anul 2005, art. 77 potrivit c ruia: <În vederea stabiliri st rii de fapt fiscale i a obliga iilor fiscale de plat
datorate, contribuabilii sunt obliga i s conduc eviden e fiscale, potrivit actelor normative în vigoare.> i
art. 92 potrivit c ruia:
<(1) Inspec ia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalita ii i conformita ii
declara iilor fiscale, corectitudinii i exactita ii îndeplinirii obliga iilor de catre contribuabili, respectarii
prevederilor legisla iei fiscale i contabile, stabilirea diferen elor obliga iilor de plata, precum i a
accesoriilor aferente acestora.
(2) Inspec ia fiscala are urmatoarele atribu ii:
a) constatarea i investigarea fiscala 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;
b) analiza i evaluarea informa iilor fiscale, în vederea confruntarii declara iilor fiscale cu informa iile
proprii sau din alte surse;
c) sanc ionarea potrivit legii a faptelor constatate i dispunerea de masuri pentru prevenirea i
combaterea abaterilor de la prevederile legisla iei fiscale. (...).>
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, s-a re nut c S.C. „C” SRL a înregistrat în
eviden a contabil , pentru perioada 1999 - 2004, în luna decembrie 2004 c/valoarea m rfurilor constatate
lips la inventarul anual în sum de “M” lei ca perisabilit i far a respecta prevederile Normelor privind limitele
legale de perisabilitate la m rfuri în procesul de comercializare aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 1569/2002.
În consecin , organul fiscal a considerat m rfurile constatate lips la inventar ca livr ri de bunuri i a
calculat taxa pe valoarea ad ugat , potrivit art. 128 (3) lit. e) din Codul fiscal, în sum de „S1”lei.

În motivarea contesta iei, contestatoarea sus ine c are dreptul s înregistreze c/valoarea m rfurilor constatate
lips la inventar ca perisabili i normale ce se acord la produsele din carne în sum de “M” lei, pentru
perioada1999 - 2004, i consider c numai dup ce organul fiscal va verifica i calcula perisabilit ile la cantit ile
de produse depozitate i manipulate în cadrul depozitului se poate stabili eventualele cantit i trecute pe costuri f r
baz legal , nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei din urm toarele considerente:
- nu face dovada c a calculat suma maxim de perisabilitate admis , potrivit Hot rârii Guvernului
nr.1569/2002 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la m rfuri în procesul de
comercializare, publicat în Monitorul Oficial nr. 27/20.01.2003, pentru a se încadra în prevederile art. 128 (9) lit. c)
din Codul fiscal potrivit c ruia: <<Nu constituie livr ri de bunuri, în sensul alin. (1), perisabilit ile, în limitele
prev zute prin lege;>>.
- organul de inspec ie fiscal , potrivit art. 92 din Codul de procedur fiscal , republicat în 2005, verific
documentele din eviden a contabil puse la dispozi ie de c tre societate, respectarea prevederilor legisla iei fiscale i
contabile, precum i stabilirea diferen elor obliga iilor de plat i a accesoriilor aferente acestora i nu întocme te
documente acolo unde constat c societatea verificat nu le-a întocmit i înregistrat, potrivit legii, în contabilitatea
proprie.
Societatea este obligat s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiar ,
potrivit art. 1 din Legii contabilit ii nr. 82/1991 republicat , i contabilitatea de gestiune adaptat la specificul
activit ii, iar pentru stabilirea st rii de fapt fiscale este obligat , potrivit art. 77 din Codul de procedur fiscal ,
republicat în anul 2005, s conduc eviden e fiscale.
Iar r spunderea pentru organizarea i conducerea contabilit ii, potrivit art. 11 din Legea contabilit ii nr.
82/1991 republicat , revine adminisratorului societ ii „C” SRL respectiv d-nului F. M.
In temeiul dispozi iilor legale i celor precizate mai sus, se re ine c în mod legal i corect organul de
inspec ie fiscal a stabilit în sarcina societ ii obliga ia fiscal în sum de „S1”lei cu titlu de taxa pe valoarea
ad ugat calculat asupra m rfurile constatate lips la inventarul din luna decembrie 2004 care sunt considerate
livr ri de bunuri efectuate cu plat întrucât nu au fost calculate limitele maxime de perisabilitate admise, potrivit
legii, motiv pentru care contesta ia urmeaz a se respinge ca neîntemeiat pentru acest cap t de cerere.
2. Referitor la contribu ia de asigur ri sociale datorat de angajator i de asigura i în sum total de “s” lei cu
accesorii aferente în sum de “s1” lei,
Direc ia general a finan elor publice a jude ului „V” prin biroul Solu ionare contesta ii este investit s se
pronun e asupra legalit ii m surilor dispuse prin decizia de impunere „D”din 11.11.2005 emis în baza raportului
de inspec ie fiscal încheiat în data de 20.10.2005 privind obliga ia fiscal cu titlu de CAS datorat de angajator i de
asiguta i cu accesorii aferente.
Perioada verificat : 01.01.2002 - 30.06.2005.
În fapt, prin decizia de impunere „D”din 11.11.2005 s-a stabilit ca obliga ie fiscal de plat în sum total de
x1 lei cu titlu de CAS datorat de angajator în sum de „S1”lei cu accesorii aferente în sum de „S3”lei si CAS
datorat de asigura i în sum de „S4”lei cu accesorii aferente în sum de „S5”lei.
Ulterior, S.C. „C” SRL depune contesta ie pentru obliga ia fiscal privind CAS datorat de angajator i de
asigura i în sum de “S2+S4” lei cu accesorii aferente în sum de “S3+S5 lei, invocând c o parte din aceste
obliga ii au fost cuprinse par ial si in procesul verbal nr. …. din 23.07.2003.
În drept, se fac aplicabile prevederile art. 40 din Ordonan a Guvernului nr. 8/2003 privind reglementarea
unor m suri în materie financiar – fiscal i a art. 115 i 120 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat în anul 2005.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, s-a re inut c obliga ia fiscal suplimentar de plat la
CAS datorat de angajator i de asigura i s-a stabilit pe baza declara iilor depuse de societate la Casa Jude ean de
Pensii „V”, declara ii care nu sunt înregistrate în eviden a contabil a contestatoarei.
De asemenea, de precizat c , potrivit prevederilor art. 40 din Ordonan a Guvernului nr. 86/2003 privind
reglementarea unor m suri în materie financiar-fiscal , preluarea activit ii de control fiscal i de solu ionare a
contesta iilor, precum i preluarea personalului s-a aplicat începând cu data de 1 octombrie 2003 când activitatea
privind controlul i solu ionarea contesta iilor pentru contribu ia de asigur ri sociale a intrat în sarcina Ministerului
Finan elor Publice i a unit ilor sale subordonate.

Motiva ia contestatoarei c obliga ia fiscal stabilit de plat la CAS datorat de angajator si de asigura i
pentru perioada 01.01.2002 i 31.12.2003 a fost cuprins par ial în procesul verbal de control nr. …. din 23.07.2003
nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei din urm toarele considerente:
- procesul verbal a fost încheiat în data de 17.07.2003, înregistrat la D.C.F. „V” sub nr. … din 23.07.2003,
pentru perioada 01.07.2001 - 31.03.2003 i a cuprins în verificare obliga iile fiscale administrate de M.F.P.( impozit
pe venit din salarii, impozit pe profit, taxa pe valoarea ad ugat i fonduri speciale) i nu contribu ii sociale;
- contribu ia de asigur ri sociale datorat de angajator i de asigura i nu se putea cuprinde în verificare la data
efectu rii controlului fiscal i întocmirea procesul verbal nr. … din data de 23.07.2003 întrucât prevederile art. 40
din Ordonan a Guvernului nr. 86/2003 se aplic începând cu data de 01 octombrie 2003;
Iar, pentru neachitarea la termenele de scaden de c tre societate a obliga iilor de plat , potrivit art. 115 i
121 din Codul de procedur fiscal , republicat în 2005, se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de
întârziere.
În consecin , organul fiscal a stabilit legal i corect obliga ia de plat cu titlu de contribu ie de asigur ri
sociale datorate de angajator i de asigura i în sum total de “S2+S4” lei, iar pentru nerespectarea termenelor de
plat s-au calculat accesorii în sum total de “S3+S5” lei, motiv pentru care contesta ia urmeaz a se respinge ca
neîntemeiat .
Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul prevederilor art. 186(1) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat în anul 2005, coroborate cu pct. 12.1 lit. a)
din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003, republicat , aprobate prin Ordinul MFP nr.
519/2005, se
D E C I D E:
1. Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de S.C. „C”, jude ul „V”, pentru suma de „S
lei”reprezentând taxa pe valoarea ad ugat , contribu ia de sigur ri sociale datorat de angajator si de asigura i cu
accesoriile aferente.
2. Biroul solu ionare contesta ii va asigura comunicarea prezentei celor în drept.
3. Prezenta decizie poate fi atacat la instan a judec toreasc de contencios administrativ competent .
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Mih i Pan iru

ef birou:_____
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