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DECIZIA nr.65/10.09.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

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

 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� Constan�a prin adresa nr………/01.08.2008 înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr………/01.08.2008 cu privire la contesta�ia 
formulat� de S.C. CONSTANTA SRL, cu sediul în localitatea Ovidiu, 
Str………… (Incinta ………… Ovidiu) nr……, jud. Constan�a, CUI RO ………………. 

Contesta�ia are ca obiect m�surile stabilite prin Decizia de 
impunere nr………/26.06.2008, emis� de S.A.F. - Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Constan�a în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� din data de 26.06.2008. 

Cuantumul sumei contestate este în sum� de ………… lei, 
reprezentând: 

� Impozit pe profit:     …………… lei; 
� Major�ri de întârziere, aferente:  …………… lei; 
� TVA:        …………… lei; 
� Major�ri de întârziere, aferente:  …………… lei. 

  
 Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul prev�zut la art.207(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat� în 2007.  

Astfel, Decizia de impunere nr………/26.06.2008 împreun� cu  
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 26.06.2008 au fost 
transmise societ��ii cu scrisoare recomandat�, data po�tei, 
conform plic anexat contesta�ie, este 28.06.2008, iar contesta�ia 
a fost depus� în data 28.07.2008 prin reprezentantul legal, fiind 
înregistrat� la A.F.P. - S.A.I.F. Constan�a, sub nr…………. 

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii 
de procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. 
nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, astfel 
încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� 
solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la A.F.P. - Constan�a, S.A. - 

Inspec�ie Fiscal� sub nr………/28.07.2008, iar la D.G.F.P. Constan�a 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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sub nr………/01.08.2008, S.C. CONSTANTA SRL a formulat contesta�ie 
împotriva Deciziei de impunere nr………/26.06.2008 �i a Raportului de 
inspec�ie fiscal� din data de 26.06.2008, pentru suma de ………… lei, 
invocând urm�toarele motive: 
 

1).Referitor la constat�rile privind impozitul pe profit: 
 
Prin Raportul de inspec�ie fiscal� atacat, organele de 

inspec�ie fiscal� au considerat c� societatea nu beneficiaz� de 
dreptul de deducere al cheltuielilor în sum� total� de ………… lei, 
reprezentând cheltuieli cu chiria aferente unor facturi fiscale 
emise de R…………, valoarea de amortizare calculat� �i înregistrat� 
în eviden�a contabil� aferent� cl�dirii �i utilajelor aflate în 
conservare, cheltuieli cu chirii înregistrate pe baza unor 
notific�ri, fiind înc�lcate prevederile art.21 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

În opinia contestatarei, organul de inspec�ie fiscal� a m�rit 
nejustificat baza de impunere în vederea stabilirii impozitului pe 
profit, deoarece: 

 
1.1) Suma de ………… lei, reprezint� cheltuial� cu chiria pentru 

Punctul de lucru al societ��ii, din Constan�a, str…………… nr……. 
Pentru spa�iul respectiv s-a încheiat contractul de comodat 
nr………/06.01.2003 autentificat de c�tre notar public M…………… M……………, 
între D………… V………… în calitate de comodant �i S.C. CONSTANTA SRL în 
calitate de comodatar, prin care S.C. CONSTANTA SRL se oblig� s� 
achite d-lui D………… V………… contravaloarea chiriei datorate de acesta 
c�tre R………… Constan�a �i s� suporte toate cheltuielile de 
exploatare �i între�inerea acestuia.   

Astfel, petenta consider� c� au fost respectate prevederile 
art.21(1) din Legea nr.571/2003, aceast� cheltuial� fiind 
efectuat� în scopul realiz�rii de venituri din comer� cu 
am�nuntul. 

Deasemenea, în sus�inerea cauzei, petenta men�ioneaz� faptul 
c� a încheiat contracte pentru utilit��ile spa�iului, respectiv 
contractul pentru energie electric� nr…………/02.10.2003 cu S.C. 
E…………… SA. 

 
1.2) Cu privire la suma de ………… lei, reprezentând cheltuieli 

cu amortizarea aferent� mijloacelor fixe înregistrate în 
contabilitate, de�i acestea au intrat în conservare conform 
Adresei nr………/24.01.2005 emis� de  S.C. CONSTANTA SRL c�tre Garda 
Na�ional� de Mediu Comisariatul Constan�a, începând cu data de 
01.09.2004, �i pentru care organul de inspec�ie fiscal� a apreciat 
c� au fost înc�lcate prevederile art.712 din Normele Metodologice 
de aplicare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal petenta 
motiveaz�:  

De�i prin adresa men�ionat�, societatea face cunoscut c� 
sec�ia de prelucrat �i vopsit bl�nuri a intrat în conservare, atât 
înainte, cât �i dup� emiterea acesteia, activitatea comercial� a 
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societ��ii nu a constat doar în activitatea de prelucrat �i vopsit 
bl�nuri, ci �i în alte activit��i comerciale desf��urate în 
acelea�i spa�ii (utilate pentru confec�ionarea produselor din 
piele �i bl�nuri), respectiv fabricarea de materiale de 
construc�ii (B.C.U.) �i producerea de combustibil solid (brichete) 
pentru centrale termice. 

Totodat�, petenta precizeaz� c� în situa�ia mijloacelor fixe  
amortizabile în perioada 2003-2008, nu se reg�sesc acelea care se 
folosesc la activitatea de prelucrat �i vopsit bl�nuri. 

Mai mult, la data intr�rii în conservare a sec�iei de 
prelucrat �i vopsit bl�nuri (01.09.2004), aceste mijloace fixe 
erau complet amortizate. 

Fa�� de cele prezentate, societatea consider� c� a respectat 
prevederile art.24 din Legea nr.571/2003 referitoare la calculul  
amortiz�rii, precum �i prevederile Legii nr.15/1994 privind 
clasificarea mijloacelor fixe în vederea amortiz�rii, în vigoare 
în perioada respectiv�. 

 
1.3) Referitor la suma de ………… lei reprezentând cheltuieli cu 

chiriile, înregistrate în contul 612 pe baza unor notific�ri, 
emise de c�tre S.C. E…………… CONSTAN�A SA, petenta motiveaz�: 

În primul rând, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� 
aceste cheltuieli sunt nedeductibile, f�r� a invoca temeiul legal 
care justific� aceast� m�sur�. 

Înregistrarea acestor cheltuieli de c�tre societate a fost 
efectuat� în scopul realiz�rii de venituri impozabile conform 
art.21(1) din Codul fiscal, în baza contractelor de închiriere 
nr………/26.09.2001, nr………/28.02.2001 �i nr………/21.01.2001 încheiate 
cu S.C. E…………… CONSTAN�A SA, ordinele de plat�, sentin�a civil� 
pronun�at� în dosarul nr………/118/2006 al Tribunalului Constan�a, 
precum �i notific�rile efectuate prin executorul judec�toresc. 

Totodat�, în sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� art.21(4) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din interpretarea 
c�ruia nu rezult� c� valoarea chiriei pentru un imobil folosit în 
scopul ob�inerii de venituri este cheltuial� nedeductibil� la 
calcului profitului impozabil. 

În plus, în opinia contestatarei, înscrisurile folosite pentru 
înregistrarea în contabilitate au caracter de document 
justificativ, conform art.6 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

În concluzie, contestatara apreciaz� c� nu datoreaz� suma de 
………… lei reprezentând impozitul pe profit de plat� suplimentar �i 
nici accesoriile aferente în sum� de ………… lei. 

 
 2).Referitor la constat�rile privind TVA: 
 
Prin Raportul de inspec�ie din data de 26.06.2008, organele de 

inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea nu beneficiaz� de 
dreptul de deducere a TVA în sum� total� de ………… lei, din care 
petenta contest� numai suma de ………… lei, invocând urm�toarele: 
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2.1) Suma de ………… lei, reprezint� TVA aferent� facturilor 

emise de S.C. E…………… SA Bucure�ti în perioada aprilie 2003-august 
2006, în baza contractelor de închiriere nr………/31.01.2001, 
nr………/28.02.2001 �i nr………/26.09.2001. 

În contesta�ie se motiveaz� c� facturile emise de furnizor au 
toate datele de identificare a societ��ii, mai pu�in codul fiscal, 
c� toate facturile au fost achitate, f�când dovada, în acest sens, 
prin anexarea ordinelor de plat� la dosarul cauzei. 

Totodat�, contestatara consider� c� are drept de deducere a 
TVA aferent facturilor în spe��, deoarece sunt îndeplinite 
condi�iile prev�zute la art.145 alin.(3) lit.a) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal �i pct.45 alin.(2) din  Normele metodologice.  

 
2.2) Referitor la suma de ………… lei, reprezentând TVA aferent� 

unor facturi întocmite eronat de furnizori prin neînscrierea 
codului fiscal al beneficiarului sau înscrierea eronat�, petenta 
afirm� c� nu a fost prejudiciat bugetul de stat. 

În acest sens, anexeaz� la dosarul cauzei adresele c�tre 
furnizorii S.C. N…………… SRL, S.C. M…………… SRL, S.C. E…………… SA, 
S…………… SRL, S.C. R…………… IMPEX SRL, prin care se arat� c� facturile 
au fost înregistrate în jurnalul de vânz�ri al furnizorilor iar 
TVA a fost achitat�, precum �i r�spunsul S.C. R…………… SRL, pentru 
restul furnizorilor urmând s� le depun� în completarea dosarului 
contesta�iei, pân� la emiterea deciziei de solu�ionare. 

Pentru factura emis� de S.C. A…………… SA, petenta motiveaz� c� 
societatea este în imposibilitatea de a corecta factura întocmit� 
în mod eronat, deoarece este sub inciden�a prevederilor H.G. 
nr.44/2004, pct.58 alin.2 pentru aplicarea art.150 alin.(3) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, fiind desfiin�at�. 

 
2.3) Cu privire la suma de ………… lei, reprezentând TVA aferent� 

facturilor emise de R………… Constan�a în perioada aprilie 2003 - 
august 2005 pe numele persoanei fizice D…………… V…………, petenta 
opineaz� c� aceast� sum� este deductibil�, deoarece prin 
contractul de comodat nr………/06.01.2003, încheiat între persoana 
fizic� D………… V………… �i S.C. CONSTANTA SRL, aceasta din urm� se 
oblig� s� achite contravaloarea chiriei datorate societ��ii R………… 
Constan�a în calitate de titular de contract de închiriere. 

In acest context, petenta consider� c� nu datoreaz� suma de 
………… lei reprezentând TVA de plat� �i nici accesoriile aferente în 
sum� de ………… lei.  

Având în vedere motivele expuse, S.C. CONSTANTA SRL solicit� 
admiterea contesta�iei, cu consecin�a diminu�rii obliga�iilor 
fiscale stabilite în Decizia de impunere nr………/26.06.2008, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie din data de 26.06.2008. 
 

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
26.06.2008, organele fiscale din cadrul A.F.P. – S.A.I.F. 
Constan�a au efectuat un control de fond la S.C. CONSTANTA SRL, 
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obiectul inspec�iei fiind verificarea ansamblului declara�iilor 
fiscale �i al opera�iunilor economice efectuate în perioada 2003-
2008. 
 

1) La cap.V din raport, privind “impozitul pe profit”, în 
temeiul Legii nr.414/2002 �i Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de 
inspec�ie fiscal� au verificat perioada supus� inspec�iei �i au 
constatat c� societatea a diminuat baza impozabil� cu suma total� 
de ………… lei, astfel: 

 
1.1) Suma de ………… lei reprezint� cheltuieli cu chiria 

aferent� facturilor emise de R…………… pe numele persoanei fizice 
D………… V…………, astfel fiind înc�lcate prevederile art.21 alin.1 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

 
1.2) Prin deducerea sumei de ………… lei, reprezentând 

cheltuieli cu amortizarea calculat� �i înregistrat� în eviden�a 
contabil�, aferent� cl�dirii �i utilajelor aflate în conservare 
(conform adres� nr………/24.01.2005), societatea a înc�lcat 
prevederile art.712  din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003. 

 
1.3) S.C. CONSTANTA SRL a înregistrat în eviden�a contabil� 

cheltuieli cu chirii (cont 612), în sum� total� de ………… lei, pe 
baza unor notific�ri emise de c�tre S.C. E…………… BUCURE�TI SA. 
Organele de inspec�ie au constatat c� între cele dou� societ��i 
exist� un litigiu pentru prelungirea contractului de închiriere, 
motiv pentru care au stabilit c� aceste sume nu pot fi cheltuieli 
deductibile pân� la solu�ionarea litigiului. 

La terminarea inspec�iei s-a stabilit c� societatea 
înregistreaz� obliga�ii fiscale reprezentând impozit pe profit, în 
sum� total� de ………… lei, pentru care s-a procedat la calculul 
accesoriilor aferente în cuantum de ………… lei, potrivit 
prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, H.G. 
nr.67/2004 �i H.G. nr.784/2005, Legea nr.210/2005.  

  Accesoriile au fost calculate pân� la data de 25.06.2008. 
 

2) La cap.III punctul 3 din Raportul de inspec�ie din data de 
26.06.2008, privind taxa pe valoarea ad�ugat�, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit c� S.C. CONSTANTA SRL nu are drept 
de deducere pentru suma total� de ………… lei, din care petenta a 
contestat suma de ………… lei, compus� din: 

 
2.1)Suma de …………… lei, reprezentând TVA aferent unor facturi 

emise de c�tre S.C. E…………… BUCURESTI SA, în lunile aprilie 2003 �i 
august 2006, �i care nu con�in codul fiscal al S.C. CONSTANTA SRL; 

2.2) Din acela�i motiv, organele de inspec�ie au stablit c� 
nici suma de ………… lei nu poate beneficia de dreptul de deducere a 
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TVA, facturile fiind emise de diver�i furnizori f�r� s� con�in� 
codul fiscal al societ��ii CONSTANTA SRL; 

2.3) Taxa pe valoarea ad�ugat� în cuantum de ………… lei, 
aferent� facturilor emise de R………… Constan�a pe numele persoanei 
fizice D………… V………….  

Fa�� de constat�rile men�ionate mai sus, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit c� s-au înc�lcat prevederile art.29 
lit.B.a) din Legea nr.345/2002 �i art.146 alin.1 lit.a) din Legea 
nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru totalul sumei de ………… lei reprezentând TVA de plat� 
suplimentar stabilit� în timpul controlului, au fost calculate 
accesorii în sum� de ………… lei, în temeiul prevederilor O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, H.G. nr.67/2004 H.G. 
nr.784/2005 �i Legea nr.210/2005. 

Urmare constat�rilor men�ionate, în baza Raportului de 
inspec�ie din data de 26.06.2008, a fost emis� Decizia de impunere 
nr………/26.06.2008 pentru suma total� de ………… lei, din care 
societatea contest� suma de ………… lei reprezentând impozit pe 
profit stabilit suplimentar, în sum� de ………… lei, accesorii 
aferente în sum� de ………… lei, TVA de plat� în sum� de ………… lei �i 
accesorii aferente în sum� de ………… lei. 
  

III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
având în vedere sus�inerile p�r�ilor �i prevederile actelor 
normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. – 

A.I.F. au efectuat un control de fond la S.C. CONSTANTA SRL, care 
a avut ca obiect verificarea modului de organizare �i conducere a 
eviden�ei fiscale �i contabile. 

 Urmare inspec�iei fiscale, a fost emis� Decizia de impunere 
nr………/26.06.2008 în baza Raportului de inspec�ie din data de 
26.06.2008, prin care au fost stabilite obliga�ii fiscale 
suplimentare în sum� total� de ………… lei, aferente perioadei supuse 
controlului, respectiv 2003-2008, compus� din: 

• Impozit pe profit:  …………… lei; 
• Accesorii aferente:  …………… lei; 
• TVA:         …………… lei; 
• Accesorii aferente:      …………… lei. 

 
Prin cererea înregistrat� la S.A.F. – A.I.F. Constan�a, S.C. 

CONSTANTA SRL a formulat contesta�ie împotriva sumei de ………… lei, 
compus� din: ………… lei reprezentând impozit pe profit, ………… lei - 
major�ri aferente, ………… lei reprezentând TVA de plat� �i suma de 
………… lei – major�ri aferente. 

 
 Cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea m�surii 

privind recalcularea profitului impozabil aferent perioadei 2003-
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2008 �i a impozitului pe profit aferent, a TVA suplimentar de 
plat�, precum �i accesoriile aferente.  

 
1)Referitor la calculul impozitului pe profit: 
Din Raportul de inspectie fiscal� din data de 26.06.2008, 

rezult� c� suma de ………… lei, reprezentând impozit pe profit 
stabilit� suplimentar în timpul inspec�iei fiscale, a fost 
determinat� în timpul controlului, prin înregistrarea de c�tre 
societate, în eviden�a contabil�, a unor cheltuieli nedeductibile 
fiscal, respectiv: 

1.1)Suma de ………… lei, reprezentând cheltuieli cu chiria 
aferent� facturilor emise de R…………… Constan�a pe numele persoanei 
fizice D…………… V…………; 

1.2)Amortizarea mijlocelor fixe aflate în conservare, 
calculat� �i înregistrat� în eviden�a fiscal� în sum� de ………… lei; 

1.3)Cheltuieli cu chiriile în sum� de ………… lei înregistrate în 
eviden�a contabil� pe baza unor notific�ri emise de S.C. E…………… 
BUCURE�TI SA.  

Urmare neacord�rii deductibilit��ii acestor cheltuieli cu 
efectul major�rii bazei impozabile, s-a recalculat impozitul pe 
profit pentru perioada 01.04.2003-31.03.2008, stabilind un impozit 
suplimentar de plat� în sum� de ………… lei. 

Aferent acestei sume datorate, s-au calculat accesorii în 
sum� total� de ………… lei, respectiv major�ri de întârziere pentru 
perioada 26.07.2003-25.06.2008 �i penalit��i de întârziere 
calculate pân� la data de 31.12.2005. 

 
În drept, cu privire la calculul profitului impozabil 

art.19(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
    „(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”. 
 Potrivit, art.21, alin.(1) din aceea�i lege: 

„(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”. 
  
 În spe��, din documentele dosarului se re�ine: 

1.1) Cheltuielile cu chiria în sum� de ………… lei, efectuate în 
baza unui contract de comodat, nu reprezint� o cheltuial� 
deductibil� la calculul impozitului pe profit, întrucât conform 
prevederilor Codului civil, contractul de comodat este un contract 
prin care proprietarul cedeaz� un bun spre folosin�� cu titlu 
gratuit.  
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 În cazul în spe��, chiar dac� persoana fizic� D…………… V………… a 
pus la dispozi�ia societ��ii CONSTANTA SRL spa�iul comercial pe 
care îl de�ine, în baza unui contract de închiriere de la R………… 
Constan�a, aceast� situa�ie nu este de natur� s� schimbe 
specificul contractului de comodat a�a cum este definit de codul 
civil, respectiv de cedarea unui bun cu titlu gratuit.   

Prin urmare, se constat� c�, în vederea determin�rii bazei 
impozabile, cheltuielile cu chiriile efectuate în baza 
contractului de comodat nr………/06.01.2003, în sum� de ………… lei, nu 
îndeplinesc condi�iile de deducere prev�zute de art.21 alin.1 din 
Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
privind Codul fiscal, deoarece societatea nu de�ine documente 
justificative (facturi), s� fac� dovada efectu�rii opera�iunii 
c�tre societate.  

Astfel, rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat 
corect la majorarea bazei de impunere �i calcularea  impozitului 
pe profit suplimentar de plat�, aferent.  
 
 1.2) Referitor la cheltuielile cu amortizarea în sum� de 
…………… lei, stabilit� de organele de inspec�ie ca fiind 
nedeductibil� fiscal deoarece este aferent� cl�dirii �i utilajelor 
aflate în conservare, se re�ine c� în contesta�ie petenta afirm� 
c� aceste mijloace fixe, la data adresei nr………/24.01.2005 (emis� 
de S.C. CONSTANTA SRL c�tre Garda Na�ional� de Mediu Comisariatul 
Constan�a), erau amortizate complet. 
 În vederea sus�inerii acestei afirma�ii, precum �i pentru a 
dovedi c� amortizarea calculat� în perioada supus� inspec�iei s-a 
efectuat pentru alte mijloace fixe decât cele conservate,  petenta 
a anexat la dosarul cauzei fi�e întocmite pentru calculul 
amortiz�rii începând cu trim.III 2004, neprezentate controlului. 
 Astfel, potrivit art.213(4) din O.G. nr.92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�: 

„(4)Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat 
sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i 
se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 
 Fa�� de textul de lege citat mai sus, se impune ca organul de 
inspec�ie s� se pronun�e cu privire la documentele depuse ca noi 
probe la dosarul contesta�iei �i pe care nu le-a avut în vedere în 
timpul controlului. 
 Din acest motiv, organul de solu�ionare urmeaz� s� decid� 
desfiin�area deciziei de impunere pentru acest cap�t de cerere. 
 

1.3) Cu privire la suma de ………… lei reprezentând cheltuieli cu 
chirii, înregistrate în eviden�a contabil� a societ��ii pe baza 
unor notific�ri, se re�ine c� petenta motiveaz� în contesta�ia 
formulat�, c� organul de inspec�ie nu a invocat temeiul legal care 
justific� o astfel de m�sur�. 
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În drept, spe�ei îi sunt incidente dispozi�iile Legii 
contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, care prev�d: 

„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”. 
 Prin H.G. nr.831 din 1997 s-au aprobat modelele formularelor 
comune privind activitatea financiar� �i contabil�, �i normele 
metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora, la art.1 
stipulându-se c� persoanele juridice �i persoanele fizice 
prev�zute la art.1 din Legea contabilit��ii nr.82/1991 sunt 
obligate s� utilizeze, pentru determinarea veniturilor din 
activitatea de exploatare, numai formulare tipizate cu regim 
special, comune pe economie. 
 În normele metodologice privind întocmirea �i utilizarea 
facturii fiscale ce figureaz� în nomenclatorul acestor formulare, 
se precizeaz� c� aceasta constituie document justificativ de 
înregistrare în contabilitatea furnizorului �i a cump�r�torului. 

Prin urmare, „notificarea” nu constituie document 
justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor 
cu chiria, singurul document prin care dispozi�iile legale 
enun�ate permit reducerea  bazei de impozitare fiind factura 
fiscal�.  

În plus, de men�ionat este faptul c� S.C. CONSTANTA SRL �i 
S.C. E…………… SUC. CONSTAN�A se afl� în litigiu pentru prelungirea 
contractului de închiriere, situa�ie în care „notific�rile” 
respective au caracter de act justificativ pentru înregistrarea 
acestor sume în contul „sume în curs de clarificare”, urmând ca la 
încheierea litigiului s� fie înregistrate în eviden�a contabil� în 
contul de cheltuieli, în baza unor facturi.   

Argumentul prezentat cu privire la faptul c� organele de 
inspec�ie nu au invocat temeiul legal aplicabil, nu  are relevan�� 
în spe�� atâta timp cât se re�ine c� acest aspect nu este de 
natur� s� anuleze m�sura stabilit�. 

Drept urmare, având în vedere argumentele expuse, se re�ine 
c�, în mod corect, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la 
reîntregirea bazei de impozitare a impozitului pe profit diminuat� 
nelegal de petent� �i la stabilirea diferen�elor suplimentare de 
obliga�ii fiscale aferente sumei de ………… lei. 

În concluzie, se constat� c� datorit� faptului c� suma de ………… 
lei reprezint� impozitul pe profit aferent sumei totale de ………… 
lei, reprezentând cheltuieli nedeductibile, iar pentru suma de 
………… lei reprezentând cheltuieli cu amortizarea, organele de 
inspec�ie urmeaz� s� se pronun�e printr-un nou act de control, pe 
cale de consecin�� se va decide desfiin�area sumei totale de ………… 
lei �i implicit a accesoriilor aferente în sum� de ………… lei. 
 Verificarea va fi ref�cut� de c�tre o alt� echip� de control, 
în termen de 30 de zile �i în conformitate cu preciz�rile  
prezentei decizii.  
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2. Cu privire la suma total� de ………… lei, contestat�, compus� 

din ………… lei TVA de plat� stabilit� suplimentar �i ………… lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente, se re�ine: 

 
În drept, pentru perioada anului 2003, spe�ei îi sunt 

aplicabile dispozi�iile art.29 din Legea nr.345/2002 privind taxa 
pe valoarea ad�ugat�, care precizeaz�:  
    „Persoanele impozabile care realizeaz� opera�iuni taxabile 
�i/sau opera�iuni scutite cu drept de deducere au urm�toarele 
obliga�ii: 
    A. […] 
    B. Cu privire la întocmirea documentelor: 
    a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de 
servicii în facturi fiscale sau în alte documente legal aprobate 
�i s� completeze în mod obligatoriu urm�toarele date: denumirea, 
adresa �i codul fiscal ale furnizorului/prestatorului �i, dup� 
caz, ale beneficiarului, data emiterii, denumirea bunurilor 
livrate �i/sau a serviciilor prestate, cantit��ile, dup� caz, 
pre�ul unitar, valoarea bunurilor/serviciilor f�r� tax� pe 
valoarea ad�ugat�, suma taxei pe valoarea ad�ugat�. Pentru livr�ri 
de bunuri sau prest�ri de servicii cu valoarea taxei pe valoarea 
ad�ugat� mai mare de 50 milioane lei inclusiv, la aceste documente 
se anexeaz� �i copia de pe documentul legal care atest� calitatea 
de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�; 

Totodat�, la art.146 alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prev�d condi�iile în 
care se poate exercita dreptul de deducere a TVA, dup� cum 
urmeaz�: 
 “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, s� de�in� o 
factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. 
(5); 

Referitor la elementele obligatorii pe care trebuie s� le 
cuprind� o factura, art.155(5) din Codul fiscal, precizeaz�: 

„(5)Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 
    a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care 
identific� factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art. 153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite 
factura; 
    d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care 
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furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România �i �i-a 
desemnat un reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este 
persoana obligat� la plata taxei; 
    e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art. 153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 
    f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este 
înregistrat, conform art. 153, precum �i adresa exact� a locului 
în care au fost transferate bunurile, în cazul livr�rilor 
intracomunitare de bunuri prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 
    g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare prev�zut 
la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care 
cealalt� parte contractant� nu este stabilit� în România �i �i-a 
desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul în care 
reprezentantul fiscal este persoan� obligat� la plata taxei; 
    h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client 
prestatorului, pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) 
lit. c) - f), lit. h) pct. 2 �i lit. i); 
    i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se 
identific� cump�r�torul în cel�lalt stat membru, în cazul 
opera�iunii prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. a); 
    j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul 
s-a identificat în alt stat membru �i sub care a efectuat 
achizi�ia intracomunitar� în România, precum �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, prev�zut la art. 153 sau 153^1, al 
cump�r�torului, în cazul aplic�rii art. 126 alin. (4) lit. b); 
    k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 
serviciilor prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la 
art. 125^1 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii 
intracomunitare de mijloace de transport noi; 
    l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile 
sau data încas�rii unui avans, cu excep�ia cazului în care factura 
este emis� înainte de data livr�rii/prest�rii sau încas�rii 
avansului; 
    m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru 
fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, 
exclusiv taxa, precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte 
reduceri de pre�; 
    n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i 
a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a 
urm�toarelor men�iuni: 

1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune 
referitoare la prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din 
Directiva 112 ori men�iunile "scutit cu drept de deducere", 
"scutit f�r� drept de deducere", "neimpozabil� în România" sau, 
dup� caz, "neinclus în baza de impozitare"; 
    2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în 
condi�iile art. 150 alin. (1) lit. b) - d) �i g), o men�iune la 
prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 112 ori men�iunea 
"taxare invers�" pentru opera�iunile prev�zute la art. 160; 
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    3. în cazul în care se aplic� regimul special pentru agen�iile 
de turism, trimiterea la art. 152^1 ori la art. 306 din Directiva 
112 sau orice alt� trimitere care s� indice faptul c� a fost 
aplicat regimul special; 
    4. dac� se aplic� unul dintre regimurile speciale pentru 
bunuri second-hand, opere de art�, obiecte de colec�ie �i 
antichit��i, trimiterea la art. 152^2 sau la art. 313, 326 ori 333 
din Directiva 112 sau orice alt� trimitere care s� indice faptul 
c� a fost aplicat unul dintre regimurile respective; 
    o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, 
atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceea�i 
opera�iune; 
    p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu.” 
 Ca urmare, potrivit reglemnt�rilor citate mai sus, rezult� 
f�r� echivoc c� taxa pe valoarea ad�ugat� nu se poate deduce dac� 
documentele justificative nu con�in sau nu furnizeaz� toate 
informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare la data 
efectu�rii opera�iunii pentru care se solicit� deducerea taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 
 

În spe��, din documentele dosarului se re�ine c� suma de ………… 
lei, reprezentând TVA aferent unor facturi emise de c�tre S.C. 
E…………… BUCURESTI SA, în lunile aprilie 2003 �i august 2006, nu 
con�in codul fiscal al S.C. CONSTANTA SRL. 

  În aceast� situa�ie, fa�� de prevederile legale, se constat� 
c� societatea CONSTANTA SRL nu poate beneficia de dreptul de 
deducere al acestei sume, precum �i c� organele de inspec�ie au 
procedat corect prin stabilirea obliga�iei suplimentare de plat� 
în sum� de ………… lei.  

O atare concluzie este impus� �i pentru suma de ………… lei 
aferent� unor facturi emise de diver�i furnizori, f�r� s� con�in� 
codul fiscal al societ��ii CONSTANTA SRL. 

Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în cuantum de ………… 
lei, aferent� facturilor emise de R…………… Constan�a, în care la 
rubrica cump�r�tor este trecut numele persoanei fizice D…………… 
V…………, se re�ine c� petenta nu poate justifica deducerea pentru 
taxa datorat� sau achitat�, deoarece nu poate justifica nici c� 
serviciile i-au fost prestate în beneficiul s�u, în conformitate 
cu art.146 1) a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

  În concluzie, se re�ine c� petenta nu îndepline�te condi�iile 
de deducere a TVA în sum� total� de ………… lei, contestat�, precum 
�i c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod corect la 
recalcularea TVA deductibil� �i aferent acesteia, obliga�ii 
fiscale accesorii constând în major�ri de întârziere. 

 
Pe cale de consecin��, pentru argumentele expuse, se va 

respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia formulat� împotriva 
obliga�iilor fiscale suplimentare de la acest cap�t de cerere. 
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Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.210 �i 216 

alin.(1), (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� în data de 31.07.2007, se     

           
 

DECIDE: 
 

1. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere 
nr………/26.06.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie din data 
de 26.06.2008, pentru suma total� de ………… lei, compus� din:  

� ………… lei - impozit pe profit; 
� ………… lei - major�ri de întârziere aferente;  
    

�i recalcularea impozitului pe profit aferent perioadei verificate 
�i a accesoriilor aferente, conform prevederilor prezentei 
decizii. 

Rezultatul reverific�rii se va transmite �i Serviciului 
Solu�ionare Contesta�ii, în termen de 30 zile de la data primirii 
prezentei. 
 
 2.Respingerea ca neîntemeiat� legal a contasta�iei formulate 
împotriva obliga�iilor fiscale în cuantum de …………… lei, compus� 
din: 

� ………… lei - TVA de plat� stabilit� stabilit�; 
� ………… lei - major�ri de întârziere aferente;  

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în 

conformitate cu prevederile art.218 alin.2 din O.G. 
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în 31.07.2007, �i ale art.11(1) din Legea nr.554/02.12.2004 a 
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în 
termen de 6 luni de la data primirii, la instan�a de contencios 
administrativ competent� din cadrul Tribunalului Constan�a. 

  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
   Bogdan Iulian Hu�uc� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
P.F./4ex 
09.09.2008 


