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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR                      
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE              
A JUDE�ULUI SUCEAVA                                                          
 
 

 
DECIZIA NR. 143 

din 05.12.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. ......S.R.L. din localitatea ......, jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului Suceava sub nr. ......din 30.10.2007 
 

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

a  fost  sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava, prin  adresa nr. 
......din 30.10.2007, înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului  Suceava  sub  nr. ......din 30.10.2007, cu privire la contesta�ia 
formulat� de  S.C. ......S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea ......, 
jude�ul Suceava. 

Societatea contest� Decizia de impunere nr. ...... din 10.09.2007, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ...... din 
13.09.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 
13.09.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de ...... 
lei, reprezentând: 

-  ......lei impozit pe profit; 
- ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ...... lei TVA; 
-   ...... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�. 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la 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 la 
art.205 �i 209 alin. (1) 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.  S.C. ......S.R.L. prin contesta�ia  formulat� sus�ine 

urm�toarele: 
În ceea ce prive�te impozitul pe profit în sum� total� de 

......lei, din care ......lei pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei 
pentru anul 2006, �i major�ri de întârziere aferente de ...... lei, din care ...... 
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lei pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ...... lei pentru anul 2006, 
contestatoarea men�ioneaz� c� toate bunurile achizi�ionate în perioada 
verificat� au fost utilizate în folosul opera�iunilor taxabile. 

Contestatoarea precizeaz� c� depune în sus�inerea cauzei  actul 
adi�ional nr. ....../25.03.2005, emis de ORC Suceava, prin care societatea �i-a 
completat obiectul de activitate cu urm�toarele activit��i: 

- comer� cu am�nuntul al pâinii, produselor de patiserie �i 
produselor zaharoase; 

-  alte mijloace de cazare (pensiune turistic�);  
-  restaurante, fast food, tonete �i cofet�rii; 

Totodat�, men�ioneaz� c� la sediul societ��ii s-a deschis o 
sec�ie de preparare a produselor de patiserie �i în municipiul ......a deschis mai 
multe puncte de lucru. 

Societatea sus�ine c� pentru a func�iona în condi�ii normale de 
igien� acestea au fost dotate cu mobilier, obiecte de inventar, materiale 
igienico-sanitare. 

De asemenea, sus�ine c� pentru dotarea pensiunii turistice 
situat� în comuna ......, sat ...... au fost achizi�ionate urm�toarele bunuri: 

- mobilier dormitor, canapele, sofale, saltele simple �i saltele 
medicale, comode; 

- draperii, mochete, lambriuri, jaluzele, covoare; 
- buc�t�rie ......, robot buc�t�rie, oale, aspirator, tig�i, sta�ie 

amplificare. 
Contestatoarea sus�ine c� dot�rile la acest obiectiv nu sunt 

încheiate, investi�iile se fac treptat, în func�ie de disponibilit��ile b�ne�ti, iar 
unele bunuri, cum ar fi gresia, lambriurile, mocheta, au fost achizi�ionate 
pentru igienizarea brut�riei �i a magazinelor de desfacere. 

Societatea precizeaz� c� ...... a fost achizi�ionat la data de 
19.07.2004, este montat la biroul administratorului, este un multifunc�ional, 
telefon-copiator-fax �i este un produs strict necesar în orice sediu de firm�. 

Totodat�, sus�ine c� majoritatea bunurilor achizi�ionate au fost 
eviden�iate ca mijloace fixe, urmând a fi amortizate într-o perioad� de 10 – 12 
ani, nu au fost afectate costurile cu valoarea lor integral� �i nu a fost diminuat 
profitul impozabil. 

 
În ceea ce prive�te impozitul pe profit în sum� total� de ...... 

lei, din care ......lei pentru anul 2006 �i ...... lei pentru anul 2007, �i major�ri 
de întârziere aferente de ...... lei, din care ...... lei pentru anul 2006 �i ...... lei 
pentru anul 2007, stabilit suplimentar de organele de control ca urmare a 
faptului c� au considerat gradul de îndatorare a capitalului ca fiind peste trei �i 
c� dobânzile bancare eviden�iate în contul 666 în anul 2006 �i în semestrul II 
2007 sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit, contestatoarea 
sus�ine c� organele de control fac referire la art. 21 alin. 3 lit. h �i ale art. 23 
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alin. 1 – 2 din Codul fiscal, f�r� s� aib� în vedere prevederile art. 23 alin. (4) 
din acela�i act normativ, unde se men�ioneaz� c�: „4) Dobânzile �i pierderile 
din diferen�e de curs valutar, în leg�tur� cu împrumuturile ob�inute direct sau 
indirect de la b�nci interna�ionale de dezvoltare �i organiza�ii similare, 
men�ionate în norme, �i cele care sunt garantate de stat, precum �i cele 
aferente împrumuturilor ob�inute de la societ��i comerciale bancare române 
sau str�ine, sucursale la b�nci str�ine, cooperative, societ��i de leasing pentru 
opera�iuni de leasing, societ��i juridice de credit ipotecar �i de la persoane 
juridice care acord� credite potrivit legii nu intr� sub inciden�a prevederilor 
prezentului articol.” 

Societatea precizeaz� c� au fost contractate urm�toarele credite: 
- credit pe termen lung (10 ani), conform contractului nr. 

......25.05.2006, în sum� de ...... lei, pentru procurare de utilaje, ob�inut de la 

......; 
-  credit pe termen lung (10 ani), conform contractului nr. 

......20.11.2006, în sum� de ......lei, pentru finan�area activit��ii curente; 
-  credit de leasing pentru procurare divizor, contractat cu ......; 
-  credit de leasing pentru cump�rarea a trei dubi�e de transport 

pâine. 
Contestatoare precizeaz� c� prin raportul de inspec�ie fiscal� nu 

se face nicio referire la modul cum a fost calculat gradul de îndatorare a 
capitalului, f�cându-se doar precizarea c� este mult peste trei. 

Modul de calcul al gradului de îndatorare a capitalului pentru 
anul 2006 �i sem. I 2007 este prezentat de societate astfel: 

 
A. Capital împrumutat (cu termen de rambursare peste un an): 

Data Nr.  
crt.  

Elemente de capital 
împrumutat  

Cont din 
balan�� 01.01.2006 31.12.2006 30.06.2007 

1 Leasing 167 ...... - - 
2 Leasing 1671 - ...... ...... 
3 Credit 10 ani ...... 1672 - ...... ...... 
4 Credit 10 ani ...... 1673 - ...... ...... 
Total I 
Se scad împrumuturile de la b�ncile 
comerciale �i de la societ��ile de 
leasing 

...... – ...... ......– 
...... 

......– 
...... 

Total II  
Capital împrumutat conform art. 23 
alin. (4)  

 
0 

 
0 

 
0 

B. Capital propriu 
 

Nr. Elemente de capital Cont Data 
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Crt. din 
balan�� 

01.01.2006 31.12.2006 30.06.2006 

1 Capital social v�rsat 1012 ...... ...... ...... 
2  Alte rezerve 1068 ...... ...... ...... 
3 Rezultatul raportat  117 ...... ...... - 
4 Profit înainte de 

determinare impozit 
121 ...... ...... ...... 

Total ...... ...... ...... 
 

Gradul de îndatorare: 
                               0 + 0                                  0 

- Anul 2006 =  =   = 0 
                           ...... + ......         ...... 
 

                               0 + 0                                  0 
- Sem. I 2007 =    =     = 0 
                            ...... + ......        ...... 
 

În leg�tur� cu taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei 
�i major�rile de întârziere aferente de ...... lei, societatea sus�ine c� bunurile 
pentru care nu a fost admis� deducerea sunt destinate desf��ur�rii în condi�ii 
normale a activit��ilor prev�zute în statutul societ��ii �i în actele adi�ionale la 
acesta.  

 
II.  Prin Decizia de impunere nr. ...... din 10.09.2007, 

înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ...... din 
13.09.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 
13.09.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, organele de control 
au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ......lei, din care ......lei 
pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, prin 
reîntregirea profitului impozabil cu suma de ......lei, din care ......lei în anul 
2004, ......lei în anul 2005 �i ......lei în anul 2006, reprezentând bunuri 
achizi�ionate care nu sunt în folosul opera�iunilor taxabile prin destina�ia lor. 

De asemenea, organele de control au stabilit un impozit pe 
profit suplimentar în sum� de ......lei, din care ......lei pentru anul 2006 �i ...... 
lei pentru anul 2007, prin reîntregirea profitului impozabil cu suma de ......lei, 
din care ......lei în anul 2006 �i ......în anul 2007, ca urmare a neadmiterii la 
deducere a cheltuielilor cu dobânzile pe motiv c� gradul de îndatorare a 
capitalului este cu mult peste trei.  

Pentru neplata în termen a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar prin decizia de impunere, în sum� total� de ......lei, organele de 
control au calculat major�ri de întârziere de ......lei, din care societatea 
contest� suma de ......lei.  
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În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� ...... lei, din care 

......lei pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, 
organele de control nu au admis la deducere taxa aferent� unor achizi�ii de 
bunuri considerate de organele de control ca nefiind utilizate în folosul 
opera�iunilor taxabile, ce au la baz� urm�toarele facturi: 

 
Pentru anul 2004: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Baz� 
impozabil� 

Valoare 
TVA   

Ce reprezint� 

1 ....../  
15.12.2003 

...... ...... ...... Sta�ie �i microfon 

2 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... ...... Sta�ie amplificare 

3 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... ...... Acumulator - 
înc�rc�tor 

4 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... ...... Microfon 

5 ....../ 
04.03.2004 

...... ...... ...... Oal� minune, 
tig�i 

6 ....../ 
01.04.2004 

...... ...... ...... Canapea, sofa 

7 ....../ 
21.07.2004 

...... ...... ...... Jaluzele verticale 

8 ....../ 
30.07.2004 

...... ...... ...... Kingstone puyyle 

9 ....../ 
06.08.2004 

...... ...... ...... Covor 

10 ....../ 
08.10.2004 

...... ...... ...... Lambriu 

11 ....../ 
16.11.2004 

...... ...... ...... Gresie 

12 ....../ 
23.09.2004 

...... ...... ...... Ghiveci 

 13 ....../ 
30.09.2004 

...... ...... ...... Email 

14 ....../ 
01.09.2004 

...... ...... ...... Aspirator 

15 ....../ 
22.07.2004 

...... ...... ...... Robot Philips 
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16 ....../ 
26.07.2004 

...... ...... ...... Costum 

17 ....../ 
19.07.2004 

...... ...... ...... HP Photosmart 

TOTAL 2004 ...... ...... ......  
 
 
Pentru anul 2005: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Baz� 
impozabil� 

Valoare 
TVA   

Ce reprezint� 

1 ....../ 
07.02.2005 

...... ...... ...... Biciclet� 

2 ....../ 
03.02.2004 

...... ...... ...... Mochet� plus 

3 ....../ 
27.06.2005 

...... ...... ...... Saltea medicinal� 

4 ....../ 
07.07.2005 

...... ...... ...... Covor loft 

5 ....../ 
12.07.2005 

...... ...... ...... X-TEND 
Dormitor 

6 ......1/ 
12.07.2005 

...... ...... ...... Buc�t�rie ...... 

7 ....../ 
14.11.2005 

...... ...... ...... DVD RW LG 

TOTAL 2005 ...... ...... ...... ...... 
 
 
Pentru anul 2006: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Baz� 
impozabil� 

Valoare 
TVA   

Ce reprezint� 

1 ....../ 
08.02.2006 

...... ...... ...... Mobilier Havana 

2 ....../ 
08.02.2006 

...... ...... ...... Draperie tip 
catifea 

3 ....../ 
09.02.2006 

...... ...... ...... Comod� �i vitrin� 

4 ....../ 
23.02.2006 

...... ...... ...... Mochet� 
Siena �i 
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parchet 
5 ....../ 

27.02.2006 
...... ...... ...... Canapea 

6 ....../ 
15.06.2006 

...... ...... ...... Mochet� T. 
Zenith 

7 ....../ 
07.09.2006 

...... ...... ...... Saltea 

TOTAL 2006 ...... ...... ...... ...... 
 
Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 

suplimentar de organele de control, în sum� total� de ......lei, organele de 
control au calculat major�ri de întârziere în sum� de ......lei, din care societatea 
contest� suma de ...... lei. 

 
III.  Din  documentele  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 ......lei reprezentând impozit pe 

profit, din care ......lei pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei 
pentru anul 2006, �i major�rile de întârziere aferente de ...... lei, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� organul de solu�ionare din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate pronun�a cu 
privire la deductibilitatea acestor cheltuieli, în condi�iile în care organele 
de control nu precizeaz� cauzele care au condus la concluzia c� bunurile 
respective nu au fost utilizate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 
 

În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 
stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de ......lei, din care ......lei 
pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, prin 
reîntregirea profitului impozabil cu suma de ......lei, din care ......lei în anul 
2004, ......lei în anul 2005 �i ......lei în anul 2006, considerând c� societatea 
contestatoare nu are dreptul la deducerea contravalorii unor bunuri 
achizi�ionate, pe motiv c� nu sunt utilizate în folosul opera�iunilor taxabile. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 19 din     

Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�: 
 

„(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.” 
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Din actele de control se re�ine c� în urma verific�rii efectuate, 
organele de control nu au admis la deducere contravaloarea bunurilor 
achizi�ionate în sum� de ......lei, din care ......lei pentru anul 2004, ......pentru 
anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, ce au la baz� urm�toarele facturi: 
 

Pentru anul 2004: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Valoare 
f�r� TVA 

Ce reprezint� 

1 ....../  
15.12.2003 

...... ...... Sta�ie �i 
microfon 

2 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... Sta�ie 
amplificare 

3 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... Acumulator - 
înc�rc�tor 

4 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... Microfon 

5 ....../ 
04.03.2004 

...... ...... Oal� minune, 
tig�i 

6 ....../ 
01.04.2004 

...... ...... Canapea, sofa 

7 ....../ 
21.07.2004 

...... ...... Jaluzele 
verticale 

8 ....../ 
30.07.2004 

...... ...... Kingstone 
puyyle 

9 ....../ 
06.08.2004 

...... ...... Covor 

10 ....../ 
08.10.2004 

...... ...... Lambriu 

11 ....../ 
16.11.2004 

...... ...... Gresie 

12 ....../ 
23.09.2004 

...... ...... Ghiveci 

 13 ....../ 
30.09.2004 

...... ...... Email 

14 ......3418/ 
01.09.2004 

...... ...... Aspirator 

15 ....../ 
22.07.2004 

...... ...... Robot Philips 

16 ....../ 
26.07.2004 

...... ...... Costum 
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17 ....../ 
19.07.2004 

...... ...... HP Photosmart 

TOTAL 2004 ...... ...... ...... 
 
 
Pentru anul 2005: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Valoare 
f�r� TVA 

Ce reprezint� 

1 ....../ 
07.02.2005 

...... ...... Biciclet� 

2 ....../ 
03.02.2004 

...... ...... Mochet� plus 

3 ....../ 
27.06.2005 

...... ...... Saltea 
medicinal� 

4 ....../ 
07.07.2005 

...... ...... Covor loft 

5 ....../ 
12.07.2005 

...... ...... X-TEND 
Dormitor 

6 ....../ 
12.07.2005 

...... ...... Buc�t�rie ...... 

7 ....../ 
14.11.2005 

...... ...... DVD RW LG 

TOTAL 2005 ...... ......  
 
 
Pentru anul 2006: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Valoare 
f�r� TVA 

Ce reprezint� 

1 ....../ 
08.02.2006 

...... ...... Mobilier Havana 

2 ....../ 
08.02.2006 

...... ...... Draperie tip 
catifea 

3 ....../ 
09.02.2006 

...... ...... Comod� �i 
vitrin� 

4 ....../ 
23.02.2006 

...... ...... Mochet� 
...... �i 

parchet 
5 ....../ ...... ...... Canapea 
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27.02.2006 
6 ....../ 

15.06.2006 
...... ...... Mochet� T. ...... 

7 ....../ 
07.09.2006 

...... ...... Saltea 

TOTAL 2006 ...... ......  
 
 

Organele de control au considerat c� cheltuielile cu bunurile 
achizi�ionate, ce au la baz� documentele men�ionate mai sus, sunt 
nedeductibile la calculul impozitului pe profit, pe motiv c� prin destina�ia lor 
nu sunt în folosul opera�iunilor taxabile, f�r� îns� s� prezinte considerentele 
care au dus la aceast� concluzie. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� toate bunurile achizi�ionate în 
perioada verificat� au fost utilizate în folosul opera�iunilor taxabile �i c� prin 
actul adi�ional nr. ....../25.03.2005, emis de ORC Suceava, �i-a completat 
obiectul de activitate cu urm�toarele activit��i: 

- comer� cu am�nuntul al pâinii, produselor de patiserie �i 
produselor zaharoase; 

-  alte mijloace de cazare (pensiune turistic�);  
-  restaurante, fast food, tonete �i cofet�rii; 

Totodat�, men�ioneaz� c� la sediul societ��ii s-a deschis o 
sec�ie de preparare a produselor de patiserie �i în municipiul ......a deschis mai 
multe puncte de lucru. 

Societatea sus�ine c� pentru a func�iona în condi�ii normale de 
igien� acestea au fost dotate cu mobilier, obiecte de inventar, materiale 
igienico-sanitare. 

De asemenea, sus�ine c� pentru dotarea pensiunii turistice 
situat� în comuna ......, sat ......, au fost achizi�ionate urm�toarele bunuri: 

- mobilier dormitor, canapele, sofale, saltele simple �i saltele 
medicale, comode; 

- draperii, mochete, lambriuri, jaluzele, covoare; 
- buc�t�rie ......, robot buc�t�rie, oale, aspirator, tig�i, sta�ie 

amplificare. 
Contestatoarea sus�ine c� dot�rile la acest obiectiv nu sunt 

încheiate, investi�iile se fac treptat, în func�ie de disponibilit��ile b�ne�ti, iar 
unele bunuri, cum ar fi gresia, lambriurile, mocheta, au fost achizi�ionate 
pentru igienizarea brut�riei �i a magazinelor de desfacere. 

Societatea precizeaz� c� ...... a fost achizi�ionat la data de 
19.07.2004, este montat la biroul administratorului, este un multifunc�ional, 
telefon-copiator-fax �i este un produs strict necesar în orice sediu de firm�. 

Totodat�, contestatoarea sus�ine c� majoritatea bunurilor 
achizi�ionate au fost eviden�iate ca mijloace fixe, urmând a fi amortizate într-o 
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perioad� de 10 – 12 ani �i c� nu au fost afectate costurile cu valoarea lor 
integral�, iar profitul impozabil nu a fost diminuat. 

Din actul de control rezult� c� organele de control au avut în 
vedere doar înregistrarea în eviden�a contabil� a bunurilor achizi�ionate, f�r� 
îns� s� analizeze influen�a fiscal�, respectiv dac� contravaloarea bunurilor 
respective a fost înregistrat� pe cheltuieli deductibile la calculul profitului 
impozabil. 

Organele de control au influen�at  profitul impozabil cu 
valoarea bunurilor achizi�ionate, pe motiv c� prin destina�ia lor nu sunt în 
folosul opera�iunilor taxabile, f�r� îns� s� prezinte considerentele care au dus 
la aceast� concluzie �i f�r� s� aib� în vedere c� la calculul profitului impozabil 
nu sunt deductibile doar cheltuielile care particip� direct la ob�inerea 
veniturilor, ci �i cele care particip� în mod indirect la ob�inerea acestora, dar 
care sunt efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 

 
Potrivit art. 64 �i 107 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
„Art. 64 
 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.” 
„Art. 107 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un 

raport scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de 
vedere faptic �i legal. 

 
De asemenea, Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 

972 / 2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", la 
punctul 2.1.2, prevede c� la rubrica „Motivul de fapt” din decizia de impunere 
„se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care contribuabilul a efectuat �i 
a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul cum a tratat din punct de 
vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul fiscal aplicat de acesta, 
precum �i prezentarea consecin�elor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie 
atât pentru obliga�ia fiscal� principal�, cât �i pentru accesoriile calculate 
pentru aceasta.” 
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Din textul de lege men�ionat se re�ine c� organele de control la 
stabilirea obliga�iilor fiscale suplimentare trebuie s� analizeze �i s� men�ioneze 
prin decizia de impunere modul în care contribuabilul a efectuat �i a înregistrat 
o opera�iune patrimonial�, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau 
cu influen�� fiscal� �i tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum �i 
prezentarea consecin�elor fiscale. 

Având în vedere c� organele de control nu au precizat 
considerentele care au dus la concluzia c� bunurile nu au fost utilizate în 
folosul opera�iunilor taxabile �i nu au analizat �i precizat prin decizia de 
impunere modul cum a tratat societatea din punct de vedere fiscal opera�iunile 
respective, urmeaz� a se desfiin�a decizia de impunere contestat� pentru 
impozitul pe profit în sum� de ......lei, din care ......lei pentru anul 2004, ...... lei 
pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2007, în vederea reanaliz�rii 
cheltuielilor ce au condus la stabilirea crean�ei fiscale respective.  

 
Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de 

impunere nr. ...... din 10.09.2007, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal 
Suceava sub nr. ...... din 13.09.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ...... din 13.09.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind  suma  ......lei reprezentând impozit pe profit, din care ......lei pentru 
anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, �i pentru 
major�rile de întârziere aferente de ...... lei, din care ...... lei pentru anul 
2004, ...... pentru anul 2005 �i ...... pentru anul 2006, potrivit principiului de 
drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în 
termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei 
decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� 
decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

De asemenea, la reverificare se va analiza �i stabili dac� 
accesoriile contestate sunt în totalitate aferente debitelor contestate, pentru 
care se aplic� principiul ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(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.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 



 
13 

102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 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. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. 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.” 

 
 
2. Referitor la impozit pe profit în sum� de ......lei, din care 

......lei pentru anul 2006 �i ...... lei pentru anul 2007, �i major�ri de 
întârziere aferente de ...... lei, din care ...... lei pentru anul 2006 �i ...... lei 
pentru anul 2007, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava este învestit� s� analizeze dac� cheltuielile cu dobânzile sunt 
integral nedeductibile la calculul impozitului pe profit, în condi�iile în 
care organele de control au determinat gradul de îndatorare f�r� s� 
analizeze dac� toate creditele �i împrumuturile societ��ii se cuprind în 
capitalul împrumutat ce st� la baza stabilirii gradului de îndatorare. 

 
În fapt, organele de control au stabilit un impozit pe profit 

suplimentar în sum� de ......lei, din care ......lei pentru anul 2006 �i ...... lei 
pentru anul 2007, prin reîntregirea profitului impozabil cu suma de ......lei, din 
care ......lei în anul 2006 �i ......în anul 2007, ca urmare a neadmiterii la 
deducere a cheltuielilor cu dobânzile pe motiv c� gradul de îndatorare a 
capitalului este cu mult peste trei.  

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 21 �i 23 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, prevederi care în esen�� au acela�i con�inut în urma modific�rilor ce 
au avut loc în cadrul perioadei supus� verific�rii, unde se prev�d urm�toarele: 

„Art. 21 
Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt 

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

(3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: […] 
h) cheltuielile cu dobânda �i diferen�ele de curs valutar, în 

limita prev�zut� la art. 23;” 
 

La art. 23 din acela�i act normativ se prev�d urm�toarele: 
„Cheltuieli cu dobânzile �i diferen�e de curs valutar 
(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în 

cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 
trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determin� ca raport între 
capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an �i capitalul 
propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului �i sfâr�itul 
perioadei pentru care se determin� impozitul pe profit. Prin capital 
împrumutat se în�elege totalul creditelor �i împrumuturilor cu termen de 
rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. 

(2) În condi�iile în care gradul de îndatorare a capitalului 
este peste trei, cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele 
de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reporteaz� în perioada 
urm�toare, în condi�iile alin. (1), pân� la deductibilitatea integral� a 
acestora. 

(3) În cazul în care cheltuielile din diferen�ele de curs 
valutar ale contribuabilului dep��esc veniturile din diferen�ele de curs 
valutar, diferen�a va fi tratat� ca o cheltuial� cu dobânda, potrivit alin. 
(1), deductibilitatea acestei diferen�e fiind supus� limitei prev�zute la alin. 
(1). Cheltuielile din diferen�ele de curs valutar, care se limiteaz� potrivit 
prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la 
determinarea gradului de îndatorare a capitalului. 

(4) Dobânzile �i pierderile din diferen�e de curs valutar, în 
leg�tur� cu împrumuturile ob�inute direct sau indirect de la b�nci 
interna�ionale de dezvoltare �i organiza�ii similare, men�ionate în norme, 
�i cele care sunt garantate de stat, precum �i cele aferente împrumuturilor 
ob�inute de la societ��ile comerciale bancare române sau str�ine, 
sucursalele b�ncilor str�ine, cooperativele de credit, societ��ile de leasing 
pentru opera�iuni de leasing, societ��ile de credit ipotecar �i de la 
persoanele juridice care acord� credite potrivit legii, nu intr� sub 
inciden�a prevederilor prezentului articol.” 
 

 Referitor la aplicarea acestui articol, Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 44/2004, prev�d urm�toarele: 
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„59. În vederea determin�rii valorii deductibile a 
cheltuielilor cu dobânzile se efectueaz� mai întâi ajust�rile conform art. 
23 alin. (5) din Codul fiscal. Valoarea cheltuielilor cu dobânzile care 
excedeaz� nivelului de deductibilitate prev�zut la art. 23 alin. (5) din 
Codul fiscal este nedeductibil�, f�r� a mai fi luat� în calcul în perioadele 
urm�toare. 

60. În cazul în care capitalul propriu are o valoare 
negativ� sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, cheltuielile cu 
dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs valutar sunt 
nedeductibile. Acestea se reporteaz� în perioada urm�toare, în condi�iile 
art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, pân� la deductibilitatea integral� a 
acestora. 

61. Intr� sub inciden�a art. 23 alin. (3) din Codul fiscal 
numai pierderea net� din diferen�ele de curs valutar aferente capitalului 
împrumutat. 

62. Institu�iile de credit, în sensul art. 23 alin. (7) din 
Codul fiscal, sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Na�ional� a 
României. 

63. În sensul art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, prin capital 
împrumutat se în�elege totalul creditelor �i împrumuturilor cu termen de 
rambursare peste un an începând de la data încheierii contractului, cu 
excep�ia celor prev�zute la alin. (4) al art. 23 din Codul fiscal, indiferent 
de data la care acestea au fost contractate. 

În capitalul împrumutat se includ �i creditele sau 
împrumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, în 
situa�ia în care exist� prelungiri ale acestui termen, iar perioada de 
rambursare curent�, însumat� cu perioadele de rambursare anterioare 
ale creditelor sau împrumuturilor pe care le prelungesc, dep��e�te un 
an.” 

 
Din textele de lege men�ionate se re�ine c� în capitalul 

împrumutat se include totalul creditelor �i împrumuturilor cu termen de 
rambursare peste un an începând de la data încheierii contractului, cu excep�ia 
împrumuturilor ob�inute direct sau indirect de la b�nci interna�ionale de 
dezvoltare �i organiza�ii similare, men�ionate în norme, �i cele care sunt 
garantate de stat, precum �i cele aferente împrumuturilor ob�inute de la 
societ��ile comerciale bancare române sau str�ine, sucursalele b�ncilor str�ine, 
cooperativele de credit, societ��ile de leasing pentru opera�iuni de leasing, 
societ��ile de credit ipotecar �i de la persoanele juridice care acord� credite 
potrivit legii. 

De asemenea, se re�ine c� nu intr� sub inciden�a acestor 
prevederi dobânzile �i pierderile din diferen�e de curs valutar în leg�tur� cu 
împrumuturile men�ionate mai sus. 
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Din actele administrative contestate se re�ine c� organele de 
control nu au analizat dac� toate creditele �i împrumuturile societ��ii se includ 
în capitalul împrumutat pentru determinarea gradului de îndatorare �i implicit 
a deductibilit��ii cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor ce nu se includ 
în capitalul împrumutat. 

Având în vedere c� organele de control nu au avut în vedere 
creditele �i împrumuturile care nu se includ în capitalul împrumutat pentru 
determinarea gradului de îndatorare �i implicit a deductibilit��ii cheltuielilor 
cu dobânzile aferente acestor credite, urmeaz� a se a se desfiin�a Decizia de 
impunere nr. ...... din 10.09.2007, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal 
Suceava sub nr. ...... din 13.09.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ...... din 13.09.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
pentru impozitul pe profit suplimentar în sum� de ......lei, din care ......lei 
pentru anul 2006 �i ...... lei pentru anul 2007, �i a major�rilor de întârziere 
aferente în sum� de ...... lei, din care ...... lei pentru anul 2006 �i ...... lei 
pentru anul 2007, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la 
comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, 
strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile legale 
aplicabile în spe��. 

De asemenea, la reverificare se va analiza �i stabili dac� 
accesoriile contestate sunt în totalitate aferente debitelor contestate, pentru 
care se aplic� principiul ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(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.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 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 
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de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. 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.” 

 
 

3. Referitor la TVA în sum� de ...... lei �i major�rile de 
întârziere aferente de ...... lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul 
de solu�ionare din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava se poate pronun�a cu privire la deductibilitatea taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� unor achizi�ii de bunuri,  în condi�iile în care 
organele de control nu precizeaz� cauzele care au condus la concluzia c� 
bunurile respective nu au fost utilizate în scopul realiz�rii opera�iunilor 
taxabile. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere taxa pe 

valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, din care ......lei pentru anul 2004, ...... lei 
pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, aferent� unor achizi�ii de bunuri 
considerate de organele de control ca nefiind utilizate în folosul opera�iunilor 
taxabile. 

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 145 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se prev�d urm�toarele: 

„Art. 145 
Dreptul de deducere 
(1) Dreptul de deducere ia na�tere în momentul în care taxa 

pe valoarea ad�ugat� deductibil� devine exigibil�. […] 
(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate 

utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� 
deduc�: 

a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, 
aferent� bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i 
pentru prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie 
prestate de o alt� persoan� impozabil�;” 



 
18 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� contribuabilii au 
dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor achizi�ionate 
dac� acestea sunt utilizate în folosul opera�iunilor taxabile. 

În urma verific�rii efectuate organele de control nu au admis la 
deducere taxa pe valoarea ad�ugat� ...... lei, din care ......lei pentru anul 2004, 
...... lei pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, aferent� unor achizi�ii de 
bunuri, ce au la baz� urm�toarele facturi:   

 
Pentru anul 2004: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Baz� 
impozabil� 

Valoare 
TVA   

Ce reprezint� 

1 ....../  
15.12.2003 

...... ...... ...... Sta�ie �i microfon 

2 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... ...... Sta�ie amplificare 

3 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... ...... Acumulator - 
înc�rc�tor 

4 ....../ 
15.12.2003 

...... ...... ...... Microfon 

5 ....../ 
04.03.2004 

...... ...... ...... Oal� minune, 
tig�i 

6 ....../ 
01.04.2004 

...... ...... ...... Canapea, sofa 

7 ....../ 
21.07.2004 

...... ...... ...... Jaluzele verticale 

8 ....../ 
30.07.2004 

...... ...... ...... Kingstone puyyle 

9 ....../ 
06.08.2004 

...... ...... ...... Covor 

10 ....../ 
08.10.2004 

...... ...... ...... Lambriu 

11 ....../ 
16.11.2004 

...... ...... ...... Gresie 

12 ....../ 
23.09.2004 

...... ...... ...... Ghiveci 

 13 ....../ 
30.09.2004 

...... ...... ...... Email 

14 ....../ 
01.09.2004 

...... ...... ...... Aspirator 

15 ....../ ...... ...... ...... Robot Philips 
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22.07.2004 
16 ....../ 

26.07.2004 
...... ...... ...... Costum 

17 ....../ 
19.07.2004 

...... ...... ...... HP Photosmart 

TOTAL 2004 ...... ...... ...... ...... 
 
 
Pentru anul 2005: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Baz� 
impozabil� 

Valoare 
TVA   

Ce reprezint� 

1 ....../ 
07.02.2005 

...... ...... ...... Biciclet� 

2 ....../ 
03.02.2004 

...... ...... ...... Mochet� plus 

3 ....../ 
27.06.2005 

...... ...... ...... Saltea medicinal� 

4 ....../ 
07.07.2005 

...... ...... ...... Covor loft 

5 ....../ 
12.07.2005 

...... ...... ...... X-TEND 
Dormitor 

6 ....../ 
12.07.2005 

...... ...... ...... Buc�t�rie ...... 

7 ....../ 
14.11.2005 

...... ...... ...... DVD RW LG 

TOTAL 2005 ...... ...... ...... ...... 
 
 
Pentru anul 2006: 
 

Nr. 
Crt. 

Nr. �i data 
facturii 

Total 
valoare 
factur� 

Baz� 
impozabil� 

Valoare 
TVA   

Ce reprezint� 

1 ....../ 
08.02.2006 

...... ...... ...... Mobilier Havana 

2 ....../ 
08.02.2006 

...... ...... ...... Draperie tip 
catifea 

3 ....../ 
09.02.2006 

...... ...... ...... Comod� �i vitrin� 

4 ....../ ...... ...... ...... Mochet� 
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23.02.2006 ...... �i 
parchet 

5 ....../ 
27.02.2006 

...... ...... ...... Canapea 

6 ....../ 
15.06.2006 

...... ...... ...... Mochet� T.  
...... 

7 ....../ 
07.09.2006 

...... ...... ...... Saltea 

TOTAL 2006 ...... ...... ...... ...... 
 
Organele de control au considerat c� taxa pe valoarea ad�ugat� 

aferent� bunurilor achizi�ionate, ce au la baz� documentele men�ionate mai 
sus, este nedeductibil� pe motiv c� prin destina�ia lor nu sunt în folosul 
opera�iunilor taxabile, f�r� îns� s� prezinte considerentele care au dus la 
aceast� concluzie. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� toate bunurile achizi�ionate în 
perioada verificat� au fost utilizate în folosul opera�iunilor taxabile �i c� prin  
actul adi�ional nr. ....../25.03.2005, emis de ORC Suceava, �i-a completat 
obiectul de activitate cu urm�toarele activit��i: 

- comer� cu am�nuntul al pâinii, produselor de patiserie �i 
produselor zaharoase; 

-  alte mijloace de cazare (pensiune turistic�);  
-  restaurante, fast food, tonete �i cofet�rii; 

Totodat�, men�ioneaz� c� la sediul societ��ii s-a deschis o 
sec�ie de preparare a produselor de patiserie �i în municipiul ......a deschis mai 
multe puncte de lucru. 

Societatea sus�ine c� pentru a func�iona în condi�ii normale de 
igien� acestea au fost dotate cu mobilier, obiecte de inventar, materiale 
igienico-sanitare. 

De asemenea, sus�ine c� pentru dotarea pensiunii turistice 
situat� în comuna ......, sat ......, au fost achizi�ionate urm�toarele bunuri: 

- mobilier dormitor, canapele, sofale, saltele simple �i saltele 
medicale, comode; 

- draperii, mochete, lambriuri, jaluzele, covoare; 
- buc�t�rie ......, robot buc�t�rie, oale, aspirator, tig�i, sta�ie 

amplificare. 
Contestatoarea sus�ine c� dot�rile la acest obiectiv nu sunt 

încheiate, investi�iile se fac treptat, în func�ie de disponibilit��ile b�ne�ti, iar 
unele bunuri, cum ar fi gresia, lambriurile, mocheta, au fost achizi�ionate 
pentru igienizarea brut�riei �i a magazinelor de desfacere. 

Societatea precizeaz� c� ...... a fost achizi�ionat la data de 
19.07.2004, este montat la biroul administratorului, este un multifunc�ional, 
telefon-copiator-fax �i este un produs strict necesar în orice sediu de firm�. 
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Organele de control nu au admis la deducere taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� unor bunuri achizi�ionate pe motiv c� prin destina�ia lor nu 
pot fi utilizate în folosul opera�iunilor taxabile, f�r� îns� s� prezinte 
considerentele care au dus la aceast� concluzie. 

 
Potrivit art. 64 �i 107 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
„Art. 64 
 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.” 
„Art. 107 
Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un 

raport scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de 
vedere faptic �i legal. 

 
De asemenea, Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 

972 / 2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", la 
punctul 2.1.2, prevede c� la rubrica „Motivul de fapt” din decizia de impunere 
„se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care contribuabilul a efectuat �i 
a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul cum a tratat din punct de 
vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul fiscal aplicat de acesta, 
precum �i prezentarea consecin�elor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie 
atât pentru obliga�ia fiscal� principal�, cât �i pentru accesoriile calculate 
pentru aceasta.” 

Din textul de lege men�ionat se re�ine c� organele de control la 
stabilirea obliga�iilor fiscale suplimentare trebuie s� analizeze �i s� men�ioneze 
prin decizia de impunere modul în care contribuabilul a efectuat �i a înregistrat 
o opera�iune patrimonial�, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal sau 
cu influen�� fiscal� �i tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum �i 
prezentarea consecin�elor fiscale. 

Având în vedere c� organele de control nu au precizat 
considerentele care au dus la concluzia c� bunurile nu au fost utilizate în 
folosul opera�iunilor taxabile �i �inând cont de cele prezentate la punctul 1 din 
prezenta decizie privind solu�ionarea impozitului pe profit, organul de 
solu�ionare nu se poate pronun�a asupra taxei pe valoarea ad�ugat� ...... lei, din 
care ......lei pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 
2006. 

 
Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de 

impunere nr. ...... din 10.09.2007, înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal 
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Suceava sub nr. ...... din 13.09.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ...... din 13.09.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind  taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, din care ......lei 
pentru anul 2004, ...... lei pentru anul 2005 �i ......lei pentru anul 2006, �i 
pentru major�rile de întârziere de ...... lei, potrivit principiului de drept 
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), urmând 
ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 
de zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru 
suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 

De asemenea, la reverificare se va analiza �i stabili dac� 
accesoriile contestate sunt în totalitate aferente debitelor contestate, pentru 
care se aplic� principiul ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(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.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 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. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. 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.” 
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Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  
temeiul  prevederilor art. 19, 21, 23 �i 145 din Legea nr. 571 / 2003 privind 
Codul fiscal, art. 64 �i 107 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Ordinul Ministerului Economiei �i 
Finan�elor nr. 972 / 2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", 
pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, pct. 12.7 din Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                    D E C I D E: 
 
 

- Desfiin�area Deciziei de impunere nr. ...... din 10.09.2007, 
înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ...... din 
13.09.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...... din 
13.09.2007 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de ...... 
lei, reprezentând: 

-  ......lei impozit pe profit; 
- ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ...... lei TVA; 
-   ...... lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat�, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� 
procedeze la reanalizarea acestora, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� 
un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie 
�i prevederile legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru suma pentru 
care  s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� 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. 
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IMPOZIT P EPROFIT:   
            1. - deductibilitate cheltuieli care nu sunt în folosul                                                                                                                                                                                                                         

opera�iunilor taxabile   
                                  - art. 19 din   Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal 
             2.     -  deductibilitate cheltuielilor cu dobânzile 
                                 - art. 23 din  Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal 
 
TVA:   1.  -  deductibilitate TVA aferent� opera�iunilor care nu sunt utilizate 

în  folosul opera�iunilor taxabile 
                                 - art. 145 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 


