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DECIZIA nr.79/04.11.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.A.     
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 c�tre 
A.F.P. Contribuabili Mijlocii Constan�a prin adresa nr……. din 29.09.2008, înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr…….. din 29.09.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
CONSTANTA S.A., cu sediul în Eforie Nord, str……… nr…, jud.Constanta, CUI ………..  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale stabilite prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr……./13.08.2008, întocmit� de organele A.F.P. Contribuabili Mijlocii Constan�a în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� din 12.08.2008, în cuantum total de ……. ron, compuse din: 

� …….. ron - T.V.A.; 
� -……. ron – impozit pe profit; 

Contesta�ia a fost introdus� de contestator, fiind îndeplinite prevederile art.206 lit.e) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, �i a fost depus� în termenul 
prev�zut la art.207 alin.(1) din acela�i act normativ. 

Astfel, actele atacate au fost comunicate petentului prin scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire în data de 22.08.2008 iar contesta�ia a fost depus� la A.F.P. Contribuabili 
Mijlocii în data de 19.09.2008 fiind înregistrat� sub nr…….. 

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de procedur� prev�zute la art.206 �i 
209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 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. Contribuabili Mijlocii  sub nr……/19.09.2008 
petenta, prin reprezentan�ii s�i legali, formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr……/13.08.2008 întocmit� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 12.08.2008, solicitând anularea acestui act 
administrativ-fiscal. 

Motivele de fapt �i de drept pe care petenta le invoc� în justificarea ac�iunii sale sunt 
urm�toarele : 

1)  Cu privire la T.V.A. stabilit� suplimentar în sum� de ……… lei ca urmare a modului 
defectuos de completare a jurnalelor de T.V.A.: 

Petenta sus�ine c� organul de inspec�ie fiscal� care a efectuat reverificarea �i-a însu�it 
punctul de vedere al celui care a efectuat controlul ini�ial, în sensul c�, de�i a constatat o diferen�� 
de - ……. lei între taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� înregistrat� în jurnalele de vânz�ri �i taxa 
pe valoarea ad�ugat� colectat� determinat� pe baza înregistr�rilor contabile, a adunat suma 
respectiv� ca diferen�� de plat� în loc s� o scad�, suma fiind în ro�u. 

Prin urmare, solicit� admiterea contesta�iei pentru T.V.A. în sum� de ……. lei, 
reprezentând dublul debitului stabilit suplimentar de organul de inspec�ie, pentru motivul c� 
aceast� sum� a fost adunat� la totalul taxei stabilit� suplimentar în loc s� fie sc�zut� din totalul 
debitului stabilit suplimentar. 
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2) Cu privire la T.V.A. în sum� de ……… lei stabilit� suplimentar pentru serviciile de 
tratament oferite agen�iilor de turism: 

Petenta sus�ine c�, în mod eronat, organul de control a presupus c� societatea a încadrat 
aceste servicii de tratament ca fiind scutite de tax�, în baza prevederilor art.141 alin.(1) lit.g) din 
Legea nr.571/2003, ele fiind, în fapt, scutite în baza prevederilor art.141 alin.(1) lit.a) din acela�i 
act normativ. 

Prin urmare, solicit� admiterea contesta�iei pentru T.V.A. colectat� în sum� de ……. lei, 
sus�inând c� serviciile de tratament prestate agen�iilor de turism sunt scutite de tax�, în temeiul 
dispozi�iilor art.141 alin.(1) lit a) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr.571/2003. 

3) Referitor la constatarea organului de inspec�ie privind utilizarea eronat� a contului 
462 – Creditori diver�i, pentru serviciile de tratament facturate CNPDAS dar prestate în fapt de 
S.C. B………… S.R.L.: 

Petenta sus�ine c� serviciile de tratament pe care le factureaz� c�tre CNPDAS �i agen�iile 
de turism sunt executate, în fapt, de c�tre societatea B……… SRL, aceast�  intermediere având 
drept scop îndeplinirea condi�iilor de calificare la licita�iile de achizi�ii publice organizate de 
CNPDAS pentru biletele de odihn� �i tratament, �i cre�terea atractivit��ii pachetului turistic oferit 
agen�iilor de turism. 

Drept urmare, consider� c� aceast� opera�iune este de fapt o presta�ie în contul clientului, 
a�a cum este prev�zut� la  art.137 alin.(3) lit.e) din Codul fiscal, situa�ie în care, potrivit normelor 
de aplicare, societatea „nu înregistreaz� aceste sume în conturile de cheltuieli, respectiv de 
venituri, ele contabilizându-se prin contul 462 „Creditori diver�i”, inclusiv taxa pe valoarea 
ad�ugat�”. 

Drept urmare, solicit� admiterea punctului s�u de vedere privind folosirea contului 462 �i 
excluderea veniturilor pentru serviciile de tratament din totalul veniturilor din centralizatorul de 
la anexa nr.9 a Raportului de inspec�ie, precum �i recalcularea pro-ratei �i a T.V.A. deductibil� 
aferent�. 

4) Cu privire la veniturile stabilite suplimentar în sum� de ……… le,i ca urmare a 
înregistr�rii eronate a facturilor emise c�tre C.N.P.A.D.A.S., �i la T.V.A. aferent� în sum� de 
……… lei :  

Petenta sus�ine c� diferen�ele de venituri constatate ca fiind neînregistrate provin dintr-o 
factur� fiscal� emis� în data de 25.05.2004 precum �i din dou� facturi emise în data de 
14.06.2004 �i cuprind �i servicii care au fost prestate �i înregistrate dup� data de 03.06.2004, când 
au fost luate �i în calculul pro-ratei. 

Prin urmare, solicit� excluderea veniturilor în cuantum de ……. lei din baza de calcul a 
profitului impozabil, precum �i a pro-ratei . 

5) Referitor la T.V.A. colectat� suplimentar în sum� de ……… lei, aferent� sconturilor 
fiscale: 

Petenta afirm� c� reducerile financiare în sum� de …….. ron s-au aplicat la contractele 
încheiate cu partenerii str�ini pentru „înscrieri timpurii”, pentru plata în avans a contravalorii 
serviciilor prestate, eviden�iindu-se separat în factur�, prin diminuarea concomitent� a valorii 
presta�iilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� �i nu prin ad�ugarea taxei la valoarea net� 
financiar�. 

Din acest motiv, consider� c� nu datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� de organul 
de inspec�ie în sum� de …….. lei, aferent� reducerilor financiare. 

6) Referitor la estimarea veniturilor aferente celor 2 facturi lips�, la includerea  acestora 
în baza de calcul  a impozitului pe profit  �i la colectarea T.V.A. aferent� în sum� de ……… lei :  

Petenta sus�ine c� stabilirea prin estimare a unor venituri în sum� de ……. lei �i a taxei pe 
valoarea aferent� este abuziv� �i nelegal�, fiind în total� contradic�ie cu starea de fapt real�. 

În acest sens, afirm� c� nu se afl� în niciuna din situa�iile enumerate la art.67 din O.G. 
nr.92/2003 pentru ca organul de inspec�ie s� procedeze la estimare, întrucât formularele celor 2 
facturi lips� nu au fost niciodat� completate, ci au fost rupte accidental �i pierdute. 
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În sprijinul acestei afirma�ii, petenta arat� c� �i-a îndeplinit obliga�ia de a anun�a  D.G.F.P. 
Constan�a �i C.N. Imprimeria Na�ional� despre lipsa acestor formulare de facturi, anexând în 
acest sens adrese din data de 12.09.2008 �i 15.09.2008 �i, deasemenea, c� le-a declarat nule în 
Monitorul Oficial al României. 

7) Referitor la T.V.A. în sum� de ……… lei, stabilit� suplimentar pentru desc�rcarea 
eronat� a gestiunii de  marfuri: 

Petenta sus�ine c� temeiul legal indicat de organele de control se refer� la bunurile 
constatate lips� din gestiune, afirmând c� nu are cuno�tin�� de efectuarea vreunui inventar la data 
de 03.06.2004, iar faptul c� s-a constatat o neconcordan�� între valoarea veniturilor �i marfa 
sc�zut� din gestiune poate fi asimilat� cel mult unei erori materiale, deoarece lipsa în gestiune 
poate fi constatat� doar la inventarierea faptic� a stocurilor de marf�. 

Pe de alt� parte, mai sus�ine c� la primele inventare efectuate în cursul verii 2004 la 
gestiunile existente la data de 03.06.2004, s-au înregistrat plusuri de inventar �i nu minusuri. 

Drept urmare, solicit� admiterea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere, pentru motivul 
c� nu exist� constat�ri privind bunuri lips� din gestiune. 

8) Referitor la T.V.A. de plat�  în sum� de ……… lei, stabilit� suplimentar de organul de 
inspec�ie fiscal� ca urmare a recalcul�rii pro-ratei, �i la diminuarea profitului impozabil cu 
aceast� sum�: 

Petenta sus�ine c� organul de inspec�ie a înc�lcat dispozi�iile art.147 alin.10 din Codul 
fiscal, deoarece a recalculat pro-rata definitiv� la data de 03 iunie 2004, în condi�iile în care 
acestea prev�d c� pro-rata definitiv� se determin� în luna decembrie. 

Totodat�, contest� modul de calcul al pro-ratei, pentru motivul c� acesta a avut la baz� 
venituri care au fost recalculate de organul de control �i care au fost contestate la capetele de 
cerere anterioare. 

9) Referitor la modificarea profitului contabil cu cheltuielile în cuantum de ………lei, 
înregistrate în contul de cheltuieli în avans: 

Petenta sus�ine c�, cheltuielile în cuantum de …….. lei au fost efectuate pentru preg�tirea 
sezonului estival, constând în contractarea capacit��ilor de cazare �i alimenta�ie public�, 
efectuarea repara�iilor curente �i cosmetizarea hotelurilor �i restaurantelor �i, având în vedere 
caracterul sezonier al activit��ii desf��urate, c� aceste cheltuieli angajate în perioada ianuarie-mai 
2004 nu pot fi disociate de veniturile în scopul c�rora au fost efectuate.    

În acest sens afirm� c�, metoda de recunoa�tere a cheltuielilor pe m�sura ob�inerii 
veniturilor este reglementat� la pct.95, 96 �i 97 din O.M.F.P. nr.94/2001, fiind aplicat� �i în anii 
preceden�i, când alte echipe de control fiscal, ce au verificat impozitul pe profit, au considerat 
legal� �i corect� aplicarea acestei metode. 

Pentru aceste motive, petenta solicit� recunoa�terea respectivelor cheltuieli ca fiind 
cheltuieli în avans �i recalcularea profitului contabil �i a impozitului pe profit. 

 
II.  Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 12.08.2008 a fost întocmit de organele de 

inspec�ie fiscal� din cadrul A.F.P. Contribuabili Mijlocii Constan�a, ca urmare a m�surilor 
dispuse prin Decizia nr.41 din 13.06.2008 a D.G.F.P. Constan�a - Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, prin care s-a dispus desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr…… din 
20.03.2008. 
 Având în vedere c� prin respectiva decizie a fost desfiin�at� par�ial Decizia de impunere 
nr…… din 20.03.2008, pentru suma de …….. ron reprezentând T.V.A. stabilit� suplimentar �i 
pentru suma de -…….. ron impozit pe profit, în vederea recalcul�rii pro-ratei �i a profitului 
impozabil, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la reanalizarea capetelor de cerere desfiin�ate, 
dup� cum urmeaz�: 

1) Cu privire la stabilirea prin estimare a veniturilor aferente celor dou� facturi fiscale 
lips� �i a T.V.A. aferent�, în cuantum total de ……… ron: 

Urmare reverific�rii efectuate, au rezultat venituri estimate în cuantum de …….. ron, 
calculate ca medie valoric� a facturilor fiscale emise în lunile aprilie �i mai 2004, pentru 
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opera�iuni impozabile cu cote de 19% �i 9%, precum �i pentru opera�iuni scutite de T.V.A. f�r� 
drept de deducere (anexa nr.7 a raportului de inspec�ie). 

Aferent acestor venituri a fost colectat� T.V.A. în cuantum de ……. ron, din care …… 
ron T.V.A. în cot� de 9% �i ……. ron T.V.A. în cot� de 19%.    

2) Referitor la recalcularea  pro-ratei în cot� de 47,603%, �i în baza acesteia, a taxei pe  
valoarea ad�ugat� suplimentar� de plat� în cuantum de ……… ron: 

Urmare reverific�rii, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la recalcularea pro-ratei 
aferent� perioadei ianuarie-03.06.2004, luând în considerare veniturile suplimentare stabilite la 
controlul ini�ial �i a c�ror contesta�ie a fost respins� de organul de solu�ionare prin Decizia 
nr.41/13.06.2008,  precum �i veniturile suplimentare stabilite cu ocazia reverific�rii pentru 
cap�tul de cerere de la pct.1). 

În conformitate cu modul de calcul eviden�iat în anexa nr.8 a raportului de inspec�ie, a 
rezultat o pro-rata de T.V.A. de  47,603 %, c�reia îi corespunde T.V.A. de dedus recalculat� în 
sum� de ……. ron �i T.V.A. nedeductibil� de înregistrat pe costuri în sum� de ……. ron. 
 Având în vedere c� petenta a înregistrat pe costuri o tax� nedeductibil� în sum� de ……. 
ron, aferent� pro-ratei de 70% pe care a declarat-o organului fiscal �i a utilizat-o în perioada 
ianuarie-mai 2004, a rezultat o diferen�� de T.V.A. nedeductibil� de înregistrat pe costuri în 
cuantum de …….. lei. 
 Luând în considerare aceste debite stabilite în urma reverific�rii, organul de inspec�ie a 
procedat la recalcularea T.V.A. de rambursat cuvenit societ��ii S…….. la data de 03.06.2004 - 
data fuziunii prin absorb�ie cu societatea CONSTANTA, rezultând  c� aceasta însumeaz� …….. 
ron, fa�� de T.V.A. de rambursat în sum� de …….. ron, calculat� �i înregistrat� de petent�, 
diferen�a în cuantum de …….. ron constituind T.V.A. stabilit� suplimentar. 

3) Referitor la recalcularea  profitului impozabil �i a impozitului pe profit : 
În ceea ce prive�te profitul impozabil �i impozitul pe profit, organul de inspec�ie a 

procedat la recalcularea acestora, luând în considerare veniturile �i cheltuielile ale c�ror 
contesta�ii au fost solu�ionate prin admitere sau respingere prin Decizia nr.41/13.06.2008, precum 
�i veniturile estimate recalculate �i cuantumul T.V.A. de înregistrat pe costuri, rezultat în urma 
recalcul�rii pro-ratei la data de 03.06.2004. 

În urma reverific�rii, organul de inspec�ie a determinat o pierdere fiscal� în cuantum de  
……. ron �i un impozit pe profit pl�tit în plus în sum� de ……. ron, comparativ cu profitul 
impozabil în cuantum de ……. ron �i impozitul pe profit de plat� în sum� de ……. Ron, 
determinat de petent�. 
 În baza Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 12.08.2008 a fost întocmit� Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…… din 
13.08.2008, precum �i Decizia privind nemodificarea bazei de impunere cu privire la impozitul 
pe profit, nr……./13.08.2008, aceste acte fiind comunicate petentei prin po�t� în data de 
22.08.2008, cu adresa nr……./13.08.2008. 
    
 III.  Având în vedere actele �i documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile 
petentei în raport de constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile 
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

În fapt, reverificarea, finalizat� prin încheierea Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
12.08.2008, a avut ca obiectiv recalcularea T.V.A. aferent� veniturilor estimate, a cotei de pro-
rat� �i a T.V.A. deductibil� aferent� acesteia, precum �i a profitului impozabil �i a impozitului pe 
profit, ca urmare a desfiin��rii acestor capete de cerere prin Decizia nr.41/13.06.2008 emis� de 
D.G.F.P. Constan�a - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 

Petenta contest� T.V.A. de plat� stabilit� suplimentar în cuantum de ……. ron, precum �i 
impozitul pe profit pl�tit în plus în sum� de ……. ron, rezultat ca urmare a recalcul�rii de c�tre 
organul de inspec�ie a unei pierderi fiscale, omi�ând faptul c�, referitor la unele sume ce compun 
aceste obliga�ii, a mai formulat o contesta�ie în data de 25.04.2008, asupra c�reia organul de 
solu�ionare s-a pronun�at prin respingerea ca neîntemeiat� legal a respectivelor cereri.  
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Astfel, analizând sumele �i m�surile contestate detaliate în prezenta contesta�ie, se re�in 
urm�toarele: 

 
A) Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. Constan�a, prin Serviciul 

Solu�ionare Contesta�ii, se mai poate investi în solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulat� 
de petent� împotriva m�surilor constând în colectarea T.V.A. suplimentar� în cuantum de 
……. ron, în includerea veniturilor stabilite suplimentar în cuantum de ……. ron în baza de 
calcul a pro-ratei �i a profitului impozabil, precum �i cu privire la diminuarea profitului 
impozabil cu cheltuielile stabilite suplimentar în cuantum de ……. ron, în condi�iile în care 
aceste sume �i m�suri nu au fost stabilite prin decizia de impunere atacat�  iar contesta�ia 
formulat� împotriva acestora a fost solu�ionat� prin Decizia nr.41/13.06.2008 a D.G.F.P. 
Constan�a-Serviciul Solu�ionare Contesta�ii. 

1) Referitor la T.V.A. colectat� suplimentar, în sum� de ……. ron, prin Decizia 
nr.41/13.06.2008, D.G.F.P. Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, s-a pronun�at în 
sensul respingerii ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate împotriva acestui debit, pentru 
considerentele expuse  la pct. B.1) din cuprinsul acesteia. 

2) Referitor la taxa colectat� suplimentar, în sum� de ……. Ron, aferent� serviciilor 
de tratament facturate agen�iilor de turism, prin Decizia nr. 41/13.06.2008 D.G.F.P. 
Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, s-a pronun�at în sensul respingerii ca 
neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate împotriva acestui debit, pentru considerentele expuse  
la pct. B.2) din cuprinsul acesteia. 

3) Referitor la constat�rile privind înregistrarea eronat� în contul 462 - Creditori 
diver�i, a tratamentului medical în sum� de ……. ron facturat CNPADAS �i agen�iilor de 
turism, �i la includerea acestei sume, reprezentând opera�iuni scutite f�r� drept de deducere, în 
calculul pro-ratei, la pct.B.3) din Decizia nr.41/13.06.2008 s-a  re�inut c� petenta avea obliga�ia 
de a înregistra în contabilitate pachetul de servicii facturat clien�ilor, inclusiv tratamentul, în 
conturile de venituri iar serviciile facturate de S.C. B…….., în conturile de cheltuieli, motiv 
pentru care s-a dispus respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei cu privire la aceast� 
m�sur�. 

Întrucât, în subsidiar, petenta a contestat la acest cap�t de cerere �i dubla includere în baza 
de calcul a pro-ratei a sumei de ……. ron, reprezentând tratament facturat agen�iilor de turism,    
organul de solu�ionare a admis acest cap�t de cerere �i a desfiin�at par�ial decizia de impunere 
nr…… din 20.03.2008 �i raportul de inspec�ie fiscal� din aceea�i dat� cu privire la capitolul 
constând în calculul pro-ratei �i, implicit, a profitului impozabil, în vederea recalcul�rii corecte a 
acestora. 

4)  Cu privire la veniturile în cuantum de ……. ron, stabilite suplimentar ca urmare 
a neînregistr�rii integrale a veniturilor facturate CNPADAS, �i la majorarea bazei 
impozabile a impozitului pe profit cu acestea, la pct.B.5) din Decizia nr.41/13.06.2008 s-a 
admis contesta�ia petentei cu privire la T.V.A. în cuantum de ……. ron �i s-a dispus organului de 
inspec�ie ca, la recalcularea pro-ratei, a c�rei desfiin�are a fost pronun�at� la pct.B.3), s� 
procedeze la sc�derea veniturilor în cuantum de ……. ron din totalul opera�iunilor impozabile �i  
la includerea acestora în totalul opera�iunilor scutite f�r� drept de deducere. 

Referitor la m�sura constând în majorarea bazei impozabile a impozitului pe profit cu 
suma de ……. ron, la acela�i punct s-a respins ca neîntemeiat� legal contesta�ia formulat� 
împotriva acestui cap�t de cerere.  

5) Cu privire la T.V.A. colectat� suplimentar în sum� de ……. ron, aferent� 
reducerilor financiare, prin Decizia nr.41/13.06.2008 s-a dispus respingerea contesta�iei 
formulat� de petent� împotriva acestui cap�t de cerere, pentru considerentele expuse la pct.B.6). 

6)  Referitor la T.V.A. în sum� de ……. lei, colectat� suplimentar pentru desc�rcarea 
eronat� a gestiunilor de m�rfuri, la pct.B.8) din Decizia nr.41/13.06.2008 s-a respins 
contesta�ia formulat� împotriva acestui cap�t de cerere, re�inându-se ca fiind întemeiat� legal 
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m�sura dispus� de organul de inspec�ie privind colectarea taxei pe valoarea ad�ugat� în cuantum 
de ……. lei, aferent� valorii m�rfii în sum� de ……. lei sc�zut� în plus din gestiune. 

7 )  Referitor la tratamentul contabil �i fiscal al cheltuielilor înregistrate în avans în 
contul 471, care a determinat diminuarea bazei impozabile a impozitului pe profit cu suma 
de …….. lei, reprezentând cheltuieli suplimentare, �i care a condus la stabilirea de c�tre 
organul de inspec�ie a pierderii fiscale, la pct. B.12) din Decizia nr.41/13.06.2008 organul de 
solu�ionare a re�inut c� m�sura dispus� de c�tre organul de inspec�ie, constând în repunerea 
acestei sume pe cheltuieli (clasa 6) aferente exerci�iului �i modificarea bazei de impozitare a 
impozitului pe profit, este întemeiat� legal, motiv pentru care s-a respins contesta�ia petentei 
formulat� împotriva acestui cap�t de cerere. 

În spe��, se re�ine c� în mod eronat petenta a considerat c� T.V.A. în sum� total� de ……. 
ron, contestat� la capetele de cerere de mai sus, ar fi inclus� în totalul taxei suplimentare de plat� 
în cuantum de …….. ron, înscris� în Decizia de impunere nr……. din 13.08.2008 . 

Aceste debite �i veniturile contestate mai sus au fost stabilite prin raportul de inspec�ie 
fiscal� �i prin decizia de impunere nr……. din data de 20.03.2008, iar contesta�ia formulat� de 
petent� împotriva acestora a fost solu�ionat� de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul 
D.G.F.P.Constan�a, prin Decizia nr.41/13.06.2008, în sensul respingerii ac�iunii contestatarei. 

Respectivele debite �i venituri au fost preluate în Raportul de inspec�ie întocmit în data de 
12.08.2008, cu scopul de a se avea în vedere la recalcularea pro-ratei �i a T.V.A. deductibil�  
precum �i a profitului impozabil, în conformitate cu dispozi�iile Deciziei nr.41, prin care s-a 
dispus acest lucru. 

În aceste condi�ii, se re�ine c� aplicabile spe�ei sunt dispozi�iile art.206 alin.(2) din Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, conform c�rora: 

“Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia 
contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal”. 

Pe de alt� parte, potrivit dispozi�iilor art.210 alin.(2) din Codul de procedur� fiscal�: 
“(2) Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei este definitiv� în sistemul 

c�ilor administrative de atac” , 
iar în conformitate cu preciz�rile pct.6.3 din O.M.F.P. nr.519/2005, privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, date în aplicarea acestui articol: 

“6.3.Decizia emis� în solu�ionarea contesta�iei este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac, în sensul c� asupra ei organul de solu�ionare competent nu mai poate 
reveni, cu excep�ia situa�iilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii”. 

Drept urmare, având în vedere c� T.V.A. în cuantum de ……. ron, veniturile în sum� de 
……. ron �i cheltuielile în cuantum de ……. ron, nu au fost stabilite prin Decizia de impunere 
nr…… din 13.08.2008, petenta nu î�i mai poate exercita dreptul la ac�iune împotriva acestora pe 
calea administrativ� de atac reglementat� de O.G. nr.92/2003, republicat�  privind Codul de 
procedur� fiscal� . 

În consecin��, contesta�ia formulat� împotriva acestor sume �i m�suri se va respinge ca 
fiind f�r� obiect. 

  
B)  Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� Serviciul de Solu�ionare Contesta�ii, din 

cadrul D.G.F.P. Constan�a, se poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulate 
împotriva T.V.A. de plat� în cuantum de ……. ron, în condi�iile în care, cu privire la 
motivele invocate, organul de solu�ionare s-a pronun�at prin Decizia nr.41/13.06.2008 a 
D.G.F.P. Constan�a - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii. 

1)   Referitor la m�sura constând în stabilirea prin estimare a veniturilor în cuantum 
 de ……. Ron, aferente facturilor lips�, la includerea acestora în baza de calcul a pro-ratei 
�i în baza de impozitare a impozitului pe profit, precum �i la colectarea T.V.A. aferent� în 
sum� de ……. ron: 
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În fapt, se constat� c� acest cap�t de cerere a mai fost analizat prin Decizia 
nr.41/13.06.2008 a D.G.F.P. Constan�a - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, pentru considerentele 
expuse la pct.B.7) din cuprinsul acesteia re�inându-se c� organul de inspec�ie este îndrept��it s� 
procedeze la estimarea bazei de impunere pentru cele dou� facturi lips� din lunile aprilie �i mai 
2004, deoarece, de�i le-a declarat pierdute în Monitorul Oficial al României din data de 7 ianuarie 
2008, petenta nu �i-a îndeplinit obliga�ia de reconstituire a lor �i nu demonstreaz� c� acestea nu 
au fost folosite pentru a eviden�ia opera�iuni produc�toare de venituri.  

Cu privire la contesta�ia formulat� în subsidiar de petent�, referitoare la modul de calcul al 
veniturilor în cuantum de ……. ron, stabilite prin estimare, �i, pe cale de consecin��, cu privire la 
T.V.A. aferent� în cuantum de ……. ron, prin respectiva decizie organul de solu�ionare a 
desfiin�at acest cap�t de cerere, re�inând c� organul de inspec�ie nu a �inut cont de faptul c�, în 
perioada de referin��, petenta a realizat atât opera�iuni impozabile cu cot� de 19% �i 9%, cât �i 
opera�iuni scutite de T.V.A. f�r� drept de deducere. 

Ca efect al desfiin��rii veniturilor stabilite prin estimare, a fost desfiin�at, de asemenea, �i 
modul de calcul al pro-ratei, precum �i al profitului impozabil. 

Urmare dispozi�iilor date prin Decizia nr.41/13.06.2008, cu ocazia reverific�rii finalizate 
prin întocmirea Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 12.08.2008, organul de inspec�ie a 
procedat la recalcularea veniturilor stabilite prin estimare, ca medie valoric� a facturilor fiscale 
emise în lunile aprilie �i mai 2004 pentru opera�iuni impozabile cu cot� de 19% �i 9%, rezultând 
în final acelea�i venituri în cuantum de ……. ron. Aferent acestora a fost determinat� T.V.A. în 
cuantum total de …… ron, cu …… ron mai mic� decât taxa stabilit� în primul raport de 
inspec�ie. 

Analizând contesta�ia ce face obiectul prezentei, se re�ine c� petenta nu contest� modul de 
calcul al veniturilor stabilite prin estimare de organul de inspec�ie, ci îns��i m�sura constând în 
estimarea acestor venituri, sus�inând c� formularele respectivelor facturi nu au fost niciodat� 
completate.  

În acest caz, petenta a omis faptul c�, referitor la acest cap�t de cerere, a mai formulat o 
contesta�ie în data de 25.04.2008, asupra c�reia organul de solu�ionare s-a pronun�at în sensul 
recunoa�terii legalit��ii m�surii dispuse de organul de inspec�ie cu privire la stabilirea prin 
estimare a veniturilor aferente celor dou� facturi lips�. 

În consecin��, se re�ine c� pentru acest cap�t de cerere exist� identitate de p�r�i, obiect �i 
cauz� cu spe�a contestat� �i solu�ionat� prin Decizia nr.41/13.06.2008 a D.G.F.P. Constan�a - 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, situa�ie în care intervine excep�ia autorit��ii lucrului judecat.  

În drept, potrivit dispozi�iilor art.213 alin.(1) �i (5) din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat: 
  „(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în 
raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele 
existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.  

 (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai 
proceda la analiza pe fond a cauzei”.  

La pct. 9.4 din O.M.F.P. nr.519/2005 cuprinzând Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
precizeaz�: 

“Excep�iile de fond în procedura de solu�ionare a contesta�iilor pot fi urm�toarele: 
necompeten�a organului care a încheiat actul contestat, prescrip�ia, excep�ia prev�zut� de art. 
102 alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�, republicat, autoritatea de lucru judecat etc.”. 
 În consecin��, având în vedere c� în conformitate cu aceste preciz�ri autoritatea de lucru 
judecat este o excep�ie de fond în procedura de solu�ionare a contesta�iilor, se va respinge 
ac�iunea formulat� împotriva m�surii constând în stabilirea prin estimare a veniturilor 
impozabile în cuantum de ……. ron, aferente celor dou� facturi fiscale lips�, cu privire la 
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includerea acestora în baza de calcul a pro-ratei �i în baza de impozitare a impozitului pe 
profit, precum �i la colectarea T.V.A. aferent� în sum� de ……. ron, urmare faptului c� în 
spe�� a intervenit aceast� excep�ie.     

2)  Referitor la T.V.A. nedeductibil� în sum� de ……. ron, stabilit� suplimentar de 
organul de inspec�ie fiscal� ca urmare a recalcul�rii pro-ratei, precum �i la includerea 
acesteia pe costuri: 

În fapt, cu ocazia reverific�rii finalizate prin încheierea Raportului de inspec�ie fiscal� 
din data de 12.08.2008, organul de inspec�ie fiscal� a procedat la recalcularea cotei de pro-rata �i 
a T.V.A. deductibil� rezultat� în urma aplic�rii acesteia, ca urmare a solu�iilor pronun�ate prin 
Decizia nr.41/13.06.2008 a D.G.F.P. Constan�a - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, prin care au 
fost admise unele capete de cerere contestate, cu consecin�a anul�rii par�iale a unor venituri �i a 
T.V.A. stabilite suplimentar prin Raportul de inspec�ie fiscal� �i Decizia de impunere nr…… din 
data de 20.03.2008, �i luând în considerare veniturile stabilite prin estimare aferente facturilor 
fiscale lips�, men�ionate la cap�tul de cerere anterior. 

Urmare recalcul�rii a rezultat o cot� de pro-rat� de 47,603% �i, aferent acesteia, o tax� pe 
valoarea ad�ugat� nedeductibil� în cuantum de ……. ron, cu ……. ron mai mic� decît cea 
stabilit� în primul raport de inspec�ie din 20.03.2008. Cuantumul acestei taxe a fost luat în  
calculul profitului impozabil ca �i cheltuial� deductibil�. 

Petenta contest� m�sura privind recalcularea pro-ratei definitive la data de 03 iunie 2004, 
sus�inând c� aceasta se determin� în luna decembrie . 

În spe��, petenta a omis faptul c�, referitor la acest cap�t de cerere a mai formulat o 
contesta�ie în data de 25.04.2008, contesta�ie asupra c�reia organul de solu�ionare s-a pronun�at la 
pct.B.10) din Decizia nr.41/13.06.2008, în sensul respingerii ac�iunii �i a men�inerii m�surii 
dispuse de organul de inspec�ie fiscal� ca fiind întemeiat� legal.  

Prin urmare, se re�ine c� pentru acest cap�t de cerere exist� identitate de p�r�i, obiect �i 
cauz� cu spe�a contestat� �i solu�ionat� prin Decizia nr.41/13.06.2008, situa�ie în care intervine 
excep�ia autorit��ii lucrului judecat. 

În drept, potrivit dispozi�iilor art.213 alin.(5) din Codul de procedur� fiscal�, republicat: 
   “ (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai 
proceda la analiza pe fond a cauzei”.  
 În consecin��, având în vedere c� în conformitate cu preciz�rile pct.9.4 din O.M.F.P. 
nr.519/2005 autoritatea de lucru judecat este o excep�ie de fond în procedura de solu�ionare a 
contesta�iilor, se va respinge ac�iunea formulat� împotriva T.V.A. nedeductibil� în cuantum 
de …….. ron, rezultat� ca urmare a calcul�rii pro-ratei definitive la data de 03.06.2004, 
întrucât în spe�� a intervenit aceast� excep�ie.    

 
C)  Referitor la contesta�ia formulat� împotriva impozitului pe profit în cuantum de 

 -……. ron:   
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� impozitul pe profit contestat, în cuantum de -

……. ron, a fost stabilit prin Decizia de impunere atacat�: 
În fapt, din cuprinsul Raportului de inspec�ie din data de 12.08.2008, rezult� c� organul 

de control a procedat la recalcularea profitului impozabil având în vedere influen�a direct� a 
sumelor admise �i respinse la contesta�ie de organul de solu�ionare, prin Decizia 
nr.41/13.06.2008. 

Urmare acestei recalcul�ri, fa�� de profitul contabil �i impozitul pe profit calculat �i 
declarat de petent�, organul de inspec�ie a stabilit c� la data de 03.06.2004 societatea înregistra o 
pierdere fiscal� în cuantum de ……. ron, pentru care nu datora impozit pe profit. Întrucât s-a 
constatat c� petenta a achitat în contul acestui impozit suma de ……. ron, a rezultat c� aceasta a 
fost virat� în plus. 

În consecin��, întrucât în urma controlului efectuat nu au rezultat diferen�e suplimentare 
de plat� în contul impozitului pe profit, organul de inspec�ie a procedat la întocmirea Deciziei de 
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nemodificare a bazei de impunere a profitului impozabil, nr……. din 13.08.2008, act 
administrativ ce a fost transmis petentei prin po�t� cu adresa nr……. din 13.08.2008, împreun� cu 
Decizia de impunere nr……. din 13.08.2008.   

În contesta�ia înregistrat� la organul de control sub nr……. din 19.09.2008, petenta 
precizeaz� c� formuleaz� contesta�ie împotriva impozitului pe profit în cuantum de -……. ron, 
stabilit prin Decizia de impunere nr……./13.08.2008 . 

În spe��, se re�ine c� singura obliga�ie de plat� stabilit� de organul de inspec�ie prin 
Decizia de impunere  nr……/13.08.2008 este T.V.A. în cuantum de ……. ron, pentru impozitul 
pe profit nefiind stabilite debite suplimentare la data de 03.06.2004, ca urmare a faptului c� în 
urma verific�rii s-a stabilit o pierdere fiscal� realizat� de societate. 

În drept, în conformitate cu dispozi�iile art. 206 alin.(2) din O.G. nr.92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�:  

„Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia 
contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal”,  
iar potrivit art.213 din acela�i act normativ: 

„ (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în 
raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele 
existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 

În spe��, se re�ine c�  impozitul pe profit în cuantum de -…….  ron nu este înscris în actul 
administrativ atacat, respectiv în Decizia nr…… din 13.08.2008, fapt pentru care, în temeiul 
dispozi�iilor legale de mai sus, se va respinge contesta�ia formulat� de petent� împotriva 
acestui cap�t de cerere, ca fiind f�r� obiect.  
   

Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor art.210 �i ale art.216(1) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 
2007,  se: 

 
DECIDE: 

 
1. Respingerea contesta�iei formulate împotriva T.V.A. în cuantum de …….. ron 

înscris� în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr…… din 13.08.2008, întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din 
12.08.2008, ca urmare a constat�rii excep�iei autorit��ii de lucru judecat. 

 
2. Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei formulate împotriva impozitului pe 

profit în cuantum  de  -……. ron. 
 
Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat� 

la Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art.218 alin.(2) 
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003, republicat� în 2007, coroborat cu 
art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

 
 

                                              DIRECTOR EXECUTIV, 
                                          BOGDAN IULIAN HU�UC�                                                                                                         

 
 
C.S.  


