DECIZIA NR. 10518/21.10.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulată de
S.C. X S.R.L. din Iaşi, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Iaşi sub nr.X, iar la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Iaşi sub nr.ISR_REG/X
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi-Inspecţie Fiscală, prin adresa nr.X,
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub
nr.ISR_REG/X, asupra contestaţiei formulate de S.C. X S.R.L. Iaşi, cod de
identificare fiscală RO X, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi
sub nr.JX, cod CAEN 4932- “Transporturi cu taxiuri”, cu domiciliul fiscal în
municipiul Iaşi, B-dul X nr.X, Mezanin, birou X, judeţul Iaşi, cu sediul
procedural ales în municipiul Iaşi, B-dul Poitierd nr.X, etaj X, Clădirea X,
judeţul Iaşi, prin administrator X.
Contestaţia este formulată parţial împotriva Deciziei de
impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de
impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-IS X,
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr.F-IS X de către Activitatea
de Inspecţie Fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Iaşi.
Obiectul contestaţiei îl constituie suma totală de S lei,
reprezentând:
- S lei impozit pe profit;
-S lei taxă pe valoarea adăugată.
Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut
de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de data
comunicării deciziei contestate, respectiv data de 19.07.2019, aşa cum
rezultă din adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi nr.X,
adresă pe care domnul X a semnat de primire, şi data depunerii contestaţiei,
respectiv 03.09.2019, aceasta fiind înregistrată la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Iaşi sub nr.X.
Contestaţia este semnată de către domnul X, în calitate de
adminiostrator al societăţii.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 268,
art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
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Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reţine:w
I.S.C. X S.R.L. Iaşi formulează contestaţie împotriva Deciziei de
impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de
impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-IS
X9, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr.F-IS X de către
Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Iaşi, susţinând următoarele:
Organele de inspecţie fiscală nu au acordat atenţie actelor
contabile şi declaraţiilor înregistrate, nu au analizat situaţia contabilă a
societăţii, concluziile acestora bazându-se doar pe analizarea bazelor de
date puse la dispoziţie de petentă, efectuând o analiză sumară şi
exemplificând câteva situaţii izolate.
Petenta susţine că, din punct de vedere fiscal, documentul
justificativ pentru deductibilitatea cheltuielilor şi a taxei pe valoarea
adăugată este factura, precum şi orice alte documente care să facă dovada
efectuării operaţiunii.
Contestatoarea afirmă că organele de inspecţie fiscală nu au
indicat vreun temei legal cu privire la sumele stabilite suplimentar, articolele
de lege invocate de acestea nefiind altceva decât articole care indică
modalitatea de calcul a impozitelor şi obligativitatea calculării lor de către
societate.
Petenta mai susţine că la stabilirea stărilor de fapt fiscale
organele de inspecţie fiscală trebuie să utilizeze mijloace de probă legale,
acest aspect fiind ignorat la stabilirea suplimentară a bazelor de impunere,
neindicând niciun mijloc de probă utilizat care să le fi format convingerea că
procentajul indicat, şi anume 45%, se impune a fi km ocupaţi şi 55% liberi,
sau cum au fost stabilite aceste procente.
Inspectorii fiscali nu au făcut nicio analiză a modalităţii în care
are loc activitatea de transport taxi la locurile în care se află amplasate
staţiile de taxi şi câte locuri are fiecare, la numărul autorizaţiilor la nivelul
Iaşiului, la km. ce trebuiesc parcurşi către unitate pentru a efectua schimbul
de şoferi şi alte mici reparaţii.
II. Prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei
fiscale la persoane juridice nr. F-IS X9, emisă în baza Raportului de
inspecţie fiscală nr.F-IS X de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, urmare a inspecţiei fiscale
efectuate la S.C. X S.R.L. Iaşi, organele de inspecţie fiscală au stabilit în
sarcina petentei obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de S lei,
aferent perioadei 01.07.2015-31.01.2017, a impozitului pe veniturile
microîntreprinderii în sumă de S lei, aferent perioadei 01.02.201730.09.2018 şi a taxei pe valoarea adăugată în sumă de S lei, aferentă
perioadei 01.08.2015-31.10.2018, din care petenta contestă impozitul pe
profit în sumă de S lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de Slei.
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Aceste obligaţii fiscale au fost stabilite având în vedere
următoarele aspecte:
Societatea deţine Autorizaţie de transport în regim de taxi nr.X
valabilă până la 01.04.2019.
Conform Registrului inventar aferent lunii decembrie 2017,
prezentat organelor de inspecţie fiscală, unitatea deţine un număr de 42
autoturisme, din care: 5 autoturisme marca X, un autoturism X şi 36
autoturisme X. În luna octombrie 2018, societatea deţine un număr de 40
autoturisme, din care: 5 autoturisme marca X, un autoturism Xşi 34
autoturisme X, asigurând transportul de persoane în regim de taxi, conform
autorizaţiilor emise de Primăria Municipiului Iaşi.
Fişa de analiză de risc a fost întocmită în urma unui control
inopinat efectuat de către organele de inspecţie fiscală din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, control inopinat ce a avut
în vedere stabilirea situaţiei de fapt în urma primirii adresei nr.X, emisă de
Inspectoratul General al Poliţiei Române-Direcţia de Poliţie Transporturi Secţia Regională de Poliţie Transporturi Iaşi, prin care a fost sesizat faptul
că un angajat al S.C. X S.R.L. Iaşi, care efectua transport persoane în
regim de taxi, la controlul efectuat privind activitatea desfăşurată de acesta,
urmare a emiterii Raportului “Z” detaliat, nu a înregistrat toate cursele la
valoarea reală. Astfel, în perioada 01.02.2017-02.02.2017, în intervalul orar
19:14 şi 13:41 a emis un număr de 8 bonuri fiscale la valoarea de x lei
fiecare, cursele efectuate având înregistrat doar tariful de pornire, timpul şi
distanţa parcursă fiind zero.
Societatea, pentru perioada verificată, nu a prezentat rolele
jurnal emise de aparatele de marcat electronice fiscale, prezentând
Rapoartele “Z” şi unele Rapoarte sumar. Având în vedere aceste aspecte,
organele de inspecţie fiscală nu au putut stabili cu exactitate frecvenţa
curselor înregistrare doar cu tariful de pornire.
În timpul analizării documentelor au fost identificate numeroase
Rapoarte “Z” în care nu era înregistrată decât valoarea tarifului de pornire,
respectiv pentru aparate de marcat electronice fiscale diferite, montate pe
mai multe autoturisme care au efectuat transport persoane în regim taxi.
Astfel, organele de inspecţie fiscală au considerat că acest mod
de taxare nu este conform cu realitatea, nefiind credibil faptul că toate
persoanele care au intrat în taxi au renunţat la cursă, după ce a fost pornită
casa de marcat. Mai mult decât atât, organele de inspecţie fiscală au
constatat că sunt km totali, fără a apărea km efectiv ocupaţi, rezultând astfel
faptul că taxarea curselor a fost efectuată numai cu tariful de pornire, fără a
fi taxată contravaloarea curselor efectuate, conform distanţelor parcurse
până la destinaţie.
În susţinerea celor afirmate, organele de inspecţie fiscală aduc
următoarele exemple:
-conform Raportului “Z” nr.X, autoturismul cu numărul de
înmatriculare X înregistrează un număr de 32 bonuri fiscale, totalizând un
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număr de 174,385 km. totali, zero km ocupaţi şi o valoare de X lei numai
din porniri (X lei cu tarif 1 şi X lei cu tarif 2);
-în luna martie 2018, autoturismul cu numărul de înmatriculare X
înregistrează, conform Raportului “Z” nr.X, un număr de 19 bonuri fiscale,
totalizând un număr de 129,509 km. totali, zero km ocupaţi şi o valoare de S
lei numai din porniri cu tarif 1;
-în luna mai 2018, autoturismul cu numărul de înmatriculare X
înregistrează, conform Raportului “Z” nr.X un număr de 13 bonuri fiscale,
totalizând un număr de 133,984 km. totali, zero km ocupaţi şi o valoare de S
lei (S lei cu tarif 1 şi S lei cu tarif 2).
Având în vedere cele de mai sus, organele de inspecţie fiscală
au procedat la efectuarea unei analize a întregii activităţi de prestări servicii
transport persoane în regim de taxi a societăţii, pornind de la realitatea
faptică a distanţei parcurse pentru fiecare cursă efectuată, respectiv a
distanţei (nr. de km) parcurse ocupate (cu client în taxi) şi a distanţei
parcurse cu autoturismul liber (fără client).
Organele de inspecţie fiscală au pornit de la premisa că, cel mai
puţin avantajos, o cursă porneşte de la locul de plecare care este staţia de
taxi sau locul la care a fost făcută comanda de un client (prin dispecerat) şi
până la locul de destinaţie, iar această distanţă este parcursă ocupată (cu
client în maşină) şi distanţa de întoarcere a autoturismului până în staţia de
taxi de unde a plecat , această distanţă fiind parcursă liber (fără client în
maşină). Locul de plecare prin comanda dată prin dispecerat este, conform
practicii, pentru maşini/taxiuri aflate în staţiile cele mai apropiate de locul
comenzii, astfel neefectuându-se cheltuieli prea mari cu km neocupaţi. În
acest caz numărul km ocupaţi este aproximativ egal cu numărul km
neocupaţi (liber).
Totodată, organele de inspecţie fiscală nu au luat în calcul
cazurile în care un client se răzgândeşte după efectuarea manevrei de
pornire, acestea fiind foarte rare şi nu mai multe la rând. De asemenea,
organele de inspecţie fiscală nu au luat ca şi procente de referinţă în analiza
efectuată, cazurile când un taxi pleacă cu un client până la destinaţia
solicitată şi de acolo pleacă cu un alt client către altă destinaţie, caz în care
raportul km ocupaţi în total km efectuaţi poate fi de peste 70-80% în
avantajul societăţii, sau cazurile în care un taxi pleacă/se mută din locurile
de staţionare în alte locuri/staţii taxi în căutare de clienţi, deoarece locul în
care îşi desfăşoară activitatea este prea puţin solicitat, caz în care raportul
km efectuaţi este în dezavantajul acestora.
Organele de inspecţie fiscală au procedat la stabilirea unei valori
medii a procentului kilometrilor ocupaţi în totalul kilometrilor efectuaţi.
Organele de inspecţie fiscală au solicitat reprezentanţilor
societăţii întocmirea unor situaţii lunare pentru autoturismele/taxiurile aflate
aflate pe traseu privnd numărul de kilometri total efectuaţi şi numărul de
kilometri ocupaţi în vederea determinării gradului de eficienţă/ocupare.
Societatea a prezentat parţial documentele solicitate, astfel că
organele de inspecţie fiscală au procedat la analizarea detaliată a activităţii
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unor autoturisme (taxiuri) selectate aleatoriu în baza Rapoartelor “Z” pentru
toată activitatea desfăşurată, astfel:
A.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în luna ianuarie 2016. Conform centralizării
Rapoartelor “Z”, la un număr de 662 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut
încasări în sumă de S lei pentru un număr total de S km parcurşi, din care S
km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 57,25%;
-media de 2,82 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna iunie 2016, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, la un număr de 742 curse/bonuri fiscale emise,
s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 4.060,077 km
parcurşi, din care 2.213,752 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 54,52%;
-media de 2,98 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna decembrie 2016, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, la un număr de 667 curse/bonuri fiscale emise,
s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 3.290 km
parcurşi, din care 1.403 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 42,64%;
-media de 2,10 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Procentul mediu pentru cele 4 luni de activitate este de 51,12%.
B.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în luna ianuarie 2017. Conform centralizării
Rapoartelor “Z”, la un număr de 514 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut
încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 1.682 km parcurşi, din
care 731 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 43,46%;
-media de 1,42 km ocupaţi/cursă;
-media de S ei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna decembrie 2017, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, la un număr de 1.020 curse/bonuri fiscale
emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 5.181
km parcurşi, din care 2.363 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 45,60%;
-media de 2,32 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
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Pentru activitatea desfăşurată în decursul anului 2017, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, autoturismul înregistrează 28.966 km parcurşi,
din care 13.451 km ocupaţi, procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi fiind
de 46,43%.
C.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în data de 17.07.2018, iar conform
Raportului “Z” nr.1231, la un număr de 29 curse/bonuri fiscale emise, s-au
făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 159,948 km
parcurşi, din care 122,875 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 76,82%;
-media de 4,25 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în data de 26.07.2018, conform
Raportului “Z” nr.X , la un număr de 32 curse/bonuri fiscale emise, s-au
făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 180,303 km
parcurşi, din care 115,070 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 63,82%;
-media de 3,60 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna iulie 2018, la un număr de
684 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru
un număr total de 4.960 km parcurşi, din care 2.852 km sunt parcurşi
ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 57,50%;
-media de 4,17 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Procentul mediu pentru anul 2018 este de 57,50%.
D.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în luna septembrie 2017 şi la un număr de
525 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru
un număr total de 5.988,104 km parcurşi, din care 1.593,144 km sunt
parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 26,60%;
-media de 1,65 km ocupaţi/cursă;
-media de 8,97 lei/cursă.
E. A fost analizată şi activitatea autoturismului/taxiului cu numărul
de înmatriculare X care, în luna iulie 2016, conform Raportului sumar, a
efectuat un număr de 799 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în
sumă de S lei pentru un număr total de 3.567,880 km parcurşi, din care
363,614 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 10%;
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-media de 0,45 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Concret, în data de 31.07.2016 au fost efectuate un număr de 32
curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un
număr total de 128,045 km parcurşi, din care 15,445 km sunt parcurşi
ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 12,06%;
-media de 0,48 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
F. A fost analizată şi activitatea autoturismului/taxiului cu numărul
de înmatriculare X care, în luna ianuarie 2018, conform Raportului sumar, a
efectuat un număr de 712 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în
sumă de S lei pentru un număr total de 2.152,419 km parcurşi, din care
318,327 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 14,78%;
-media de 0,45 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Concret, în data de 28.01.2018 au fost efectuate un număr de 19
curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un
număr total de 125,847 km parcurşi, din care 5,585 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 4%;
-media de 0,29 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Se observă o discrepanţă semnificativă faţă de celelalte cazuri
analizate.
Faptul că media kilometrilor ocupaţi/cursa înregistrată de către
autoturismele (luate aleatoriu) X (0,48 km) şi X (0,45 km şi 0,29 km) este
mult inferioară faţă de mediile anterioare, conduce la concluzia că au existat
mai mult de jumătate din curse/bonuri fiscale unde s-a taxat doar valoarea
tarifului de pornire, ceea ce reprezintă o situaţie imposibilă deoarece
executarea unei prestaţii reale presupune ca pe lângă tariful de pornire să
se înregistreze şi valoarea de deplasare şi eventual de staţionare, dacă este
cazul. Având în vedere cele de mai sus, organele de inspecţie fiscală au
concluzionat că în aceste cazuri s-a procedat lla utilizarea defectuoasă a
aparatului de taxat (AMEF) pentru taxarea prestaţiilor/serviciilor de transport
în regim de taxi şi diminuarea veniturilor înregistrate faţă de valoarea reală
încasată de la clienţi.
Având în vedere cele prezentate mai sus, organele de inspecţie
fiscală au stabilit că procentul km ocupaţi în totalul km parcurşi să fie stabilit
prin media valorilor rezultate din calculele de mai sus.
Pentru o apropiere mai bună de realitatea din teren, acestea nu
au luat în calcul ponderea de 60% şi nici cea de 20%.
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Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit că procentul km
ocupaţi în totalul km parcurşi care corespunde unei situaţii mai apropiate de
realitate este de 45%(51,12 + 46,46 + 57,5 + 26,60/4), acest procent
urmând a fi utilizat la calcularea veniturilor obţinute/încasate în activitatea
desfăşurată de societate. Astfel, organele de inspecţie fiscală au procedat la
calcularea diferenţei între km ocupaţi şi înregistraţi de societate, aşa cum
rezultă din situaţiile întocmite de aceasta la solicitarea organelor de
inspecţie fiscală în baza documentelor existente, şi cei rezultaţi din aplicarea
procentului asupra totalului km efectuaţi. Diferenţa de km rezultaţi reprezintă
conform celor stabilite de organele de inspecţie fiscală distanţa parcursă
ocupată pentru care nu s-au calculat şi înregistrat venituri. Pentru calcularea
veniturilor, organele de inspecţie fiscală au aplicat tariful pe km practicat de
societate.
Pentru perioada 01.07.2015-31.12.2017, a fost stabilit un tarif de
S lei/km parcurs, avându-se în vedere faptul că în perioada verificată,
conform documentelor puse la dispoziţie, societatea a practicat un tarif un
tarif de S lei/km pe timp de zi şi un tarif de S lei/km pe timp de noapte, iar
pentru perioada 01.01.2018-31.10.2018, a fost stabilit un tarif de Slei/km
parcurs, avându-se în vedere faptul că în perioada verificată, conform
documentelor puse la dispoziţie, societatea a practicat un tarif un tarif de
Slei/km pe timp de zi şi un tarif de S lei/km pe timp de noapte.
Pentru perioada verificată, au rezultat venituri suplimentare
calculate de organele de inspecţie fiscală în sumă de S lei, astfel:
-pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015, venituri în sumă de S
lei;
-pentru anul 2016, venituri în sumă de S lei;
-pentru luna ianuarie 2017, venituri în sumă de S lei.
Pentru aceste venituri suplimentare, petenta datorează impozit
pe profit în sumă de S lei, aferent perioadei 01.07.2015-31.01.2017, astfel:
-S lei pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015 (S lei x 16%);
-S lei pentru anul 2016 (S lei x 16%);
-S lei pentru luna ianuarie 2017 (S lei x 16%).
Pentru luna ianuarie 2017, societatea depune declaraţia 101
“Declaraţie privind impozitul pe profit, nr. de înregistrare INTERNT-X din
data de 19.12.2017. Declaraţia nu este validată, ceea ce atrage după sine
stabilirea unei diferenţe la declararea impozitului pe profit aferent lunii
ianuarie 2017 în sumă de S lei (venituri în sumă de S lei -cheltuieli totale în
sumă de S lei = profit în sumă de S lei +cheltuieli nedeductibile
reprezentând impozit pe profit în sumă de S lei + cheltuieli cu accesoriile în
sumă de S lei = profit impozabil în sumă de S lei x 16%=impozit pe profit în
sumă de S lei.
Pentru aceste venituri suplimentare, începând cu luna august
2015, dată de la care societatea a devenit plătitoare de TVA, a fost calculată
taxa pe valoarea adăugată colectată, prin extragerea din totalul veniturilor
încasate.
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Taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, în sumă de S
lei, se compune din:
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.08.2015-31.12.2015 (S lei venituri totale încasate x 24/124);
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.01.2016-31.12.2016 (S lei venituri totale încasate x 20/120);
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.01.2017-31.12.2017 (S lei venituri totale încasate x 19/119);
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.01.2018-31.10.2018 (S lei venituri totale încasate x 19/119).
III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie fiscală,
motivele prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei,
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele:
1. Cauza supusă soluţionării este dacă petenta datorează
impozitul pe profit în sumă de S lei şi taxa pe valoarea adăugată în
sumă de Slei, aferente veniturilor din activitatea de transport cu
taxiurile neînregistrate şi nedeclarate, în condiţiile în care petenta nu
depune documente în susţinerea contestaţiei, iar argumentele invocate
nu sunt de natură să modifice constatările organelor de inspecţie
fiscală.
În fapt, Prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul
inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-IS X, emisă în baza Raportului de
inspecţie fiscală nr.F-IS X de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, urmare a inspecţiei fiscale
efectuate la S.C. X S.R.L. Iaşi, organele de inspecţie fiscală au stabilit în
sarcina petentei obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de S lei,
aferent perioadei 01.07.2015-31.01.2017, a impozitului pe veniturile
microîntreprinderii în sumă de S lei, aferent perioadei 01.02.201730.09.2018 şi a taxei pe valoarea adăugată în sumă de Slei, aferentă
perioadei 01.08.2015-31.10.2018, din care petenta contestă impozitul pe
profit în sumă de S lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de Slei.
Aceste obligaţii fiscale au fost stabilite având în vedere
următoarele aspecte:
Societatea deţine Autorizaţie de transport în regim de taxi nr.X
valabilă până la 01.04.2019.
Conform Registrului inventar aferent lunii decembrie 2017,
prezentat organelor de inspecţie fiscală, unitatea deţine un număr de 42
autoturisme, din care: 5 autoturisme marca X, un autoturism Xşi 36
autoturisme X. În luna octombrie 2018, societatea deţine un număr de 40
autoturisme, din care: 5 autoturisme marca X, un autoturism X şi 34
autoturisme X, asigurând transportul de persoane în regim de taxi, conform
autorizaţiilor emise de Primăria Municipiului Iaşi.
Fişa de analiză de risc a fost întocmită în urma unui control
inopinat efectuat de către organele de inspecţie fiscală din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, control inopinat ce a avut
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în vedere stabilirea situaţiei de fapt în urma primirii adresei nr.X emisă de
Inspectoratul General al Poliţiei Române-Direcţia de Poliţie Transporturi Secţia Regională de Poliţie Transporturi Iaşi, prin care a fost sesizat faptul
că un angajat al S.C. X S.R.L. Iaşi, care efectua transport persoane în
regim de taxi, la controlul efectuat privind activitatea desfăşurată de acesta,
urmare a emiterii Raportului “z” detaliat, nu a înregistrat toate cursele la
valoarea reală. Astfel, în perioada 01.02.2017-02.02.2017, în intervalul orar
19:14 şi 13:41 a emis un număr de 8 bonuri fiscale la valoarea de S lei
fiecare, cursele efectuate având înregistrat doar tariful de pornire, timpul şi
distanţa parcursă fiind zero.
Societatea, pentru perioada verificată, nu a prezentat rolele
jurnal emise de aparatele de marcat electronice fiscale, prezentând
Rapoartele “Z” şi unele Rapoarte sumar. Având în vedere aceste aspecte,
organele de inspecţie fiscală nu au putut stabili cu exactitate frecvenţa
curselor înregistrare doar cu tariful de pornire.
În timpul analizării documentelor au fost identificate numeroase
Rapoarte “Z” în care nu era înregistrată decât valoarea tarifului de pornire,
respectiv pentru aparate de marcat electronice fiscale diferite, montate pe
mai multe autoturisme care au efectuat transport persoane în regim taxi.
Astfel, organele de inspecţie fiscală au considerat că acest mod
de taxare nu este conform cu realitatea, nefiind credibil faptul că toate
persoanele care au intrat în taxi au renunţat la cursă, după ce a fost pornită
casa de marcat. Mai mult decât atât, organele de inspecţie fiscală au
constatat că sunt km totali, fără a apărea km efectiv ocupaţi, rezultând astfel
faptul că taxarea curselor a fost efectuată numai cu tariful de pornire, fără a
fi taxată contravaloarea curselor efectuate, conform distanţelor parcurse
până la destinaţie.
În susţinerea celor afirmate, organele de inspecţie fiscală aduc
următoarele exemple:
-conform Raportului “Z” nr.X, autoturismul cu numărul de
înmatriculare X înregistrează un număr de 32 bonuri fiscale, totalizând un
număr de 174,385 km. totali, zero km ocupaţi şi o valoare de S lei numai din
porniri (Slei cu tarif 1 şi S lei cu tarif 2);
-în luna martie 2018, autoturismul cu numărul de înmatriculare X
înregistrează, conform Raportului “Z” nr.X, un număr de 19 bonuri fiscale,
totalizând un număr de 129,509 km. totali, zero km ocupaţi şi o valoare de S
lei numai din porniri cu tarif 1;
-în luna maI 2018, autoturismul cu numărul de înmatriculare X
înregistrează, conform Raportului “Z” nr.X , un număr de 13 bonuri fiscale,
totalizând un număr de 133,984 km. totali, zero km ocupaţi şi o valoare de S
lei (S lei cu tarif 1 şi S lei cu tarif 2).
Având în vedere cele de mai sus, organele de inspecţie fiscală
au procedat la efectuarea unei analize a întregii activităţi de prestări servicii
transport persoane în regim de taxi a societăţii, pornind de la realitatea
faptică a distanţei parcurse pentru fiecare cursă efectuată, respectiv a
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distanţei (nr. de km) parcurse ocupate (cu client în taxi) şi a distanţei
parcurse cu autoturismul liber (fără client).
Organele de inspecţie fiscală au pornit de la premisa că, cel mai
puţin avantajos, o cursă porneşte de la locul de plecare care este staţia de
taxi sau locul la care a fost făcută comanda de un client (prin dispecerat) şi
până la locul de destinaţie, iar această distanţă este parcursă ocupată (cu
client în maşină) şi distanţa de întoarcere a autoturismului până în staţia de
taxi de unde a plecat , această distanţă fiind parcursă liber (fără client în
maşină). Locul de plecare prin comanda dată prin dispecerat este, conform
practicii, pentru maşini/taxiuri aflate în staţiile cele mai apropiate de locul
comenzii, astfel neefectuându-se cheltuieli prea mari cu km neocupaţi. În
acest caz numărul km ocupaţi este aproximativ egal cu numărul km
neocupaţi (liber).
Totodată, organele de inspecţie fiscală nu au luat în calcul
cazurile în care un client se răzgândeşte după efectuarea manevrei de
pornire, acestea fiind foarte rare şi nu mai multe la rând. De asemenea,
organele de inspecţie fiscală nu au luat ca şi procente de referinţă în analiza
efectuată, cazurile când un taxi pleacă cu un client până la destinaţia
solicitată şi de acolo pleacă cu un alt client către altă destinaţie, caz în care
raportul km ocupaţi în total km efectuaţi poate fi de peste 70-80% în
avantajul societăţii, sau cazurile în care un taxi pleacă/se mută din locurile
de staţionare în alte locuri/staţii taxi în căutare de clienţi, deoarece locul în
care îşi desfăşoară activitatea este prea puţin solicitat, caz în care raportul
km efectuaţi este în dezavantajul acestora.
Organele de inspecţie fiscală au procedat la stabilirea unei valori
medii a procentului kilometrilor ocupaţi în totalul kilometrilor efectuaţi.
Organele de inspecţie fiscală au soliciatat reprezentanţilor
societăţii întocmirea unor situaţii lunare pentru autoturismele/taxiurile aflate
aflate pe traseu privnd numărul de kilometri total efectuaţi şi numărul de
kilometri ocupaţi în vederea determinării gradului de eficienţă/ocupare.
Societatea a prezentat parţial documentele solicitate, astfel că
organele de inspecţie fiscală au procedat la analizarea detaliată a activităţii
unor autoturisme (taxiuri) selectate aleatoriu în baza Rapoartelor “Z” pentru
toată activitatea desfăşurată, astfel:
A.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în luna ianuarie 2016. Conform centralizării
Rapoartelor “Z”, la un număr de 662 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut
încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 3.264,938 km parcurşi,
din care 1.869,252 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 57,25%;
-media de 2,82 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna iunie 2016, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, la un număr de 742 curse/bonuri fiscale emise,
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s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 4.060,077 km
parcurşi, din care 2.213,752 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 54,52%;
-media de 2,98 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna decembrie 2016, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, la un număr de 667 curse/bonuri fiscale emise,
s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 3.290 km
parcurşi, din care 1.403 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 42,64%;
-media de 2,10 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Procentul mediu pentru cele 4 luni de activitate este de 51,12%.
B.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în luna ianuarie 2017. Conform centralizării
Rapoartelor “Z”, la un număr de 514 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut
încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 1.682 km parcurşi, din
care 731 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 43,46%;
-media de 1,42 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna decembrie 2017, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, la un număr de 1.020 curse/bonuri fiscale
emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 5.181
km parcurşi, din care 2.363 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 45,60%;
-media de 2,32 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în decursul anului 2017, conform
centralizării Rapoartelor “Z”, autoturismul înregistrează 28.966 km parcurşi,
din care 13.451 km ocupaţi, procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi fiind
de 46,43%.
C.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în data de 17.07.2018, iar conform
Raportului “Z” nr.X la un număr de 29 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut
încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 159,948 km parcurşi, din
care 122,875 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 76,82%;
-media de 4,25 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
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Pentru activitatea desfăşurată în data de 26.07.2018, conform
Raportului “Z” nr.X la un număr de 32 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut
încasări în sumă de S lei pentru un număr total de 180,303 km parcurşi, din
care 115,070 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 63,82%;
-media de 3,60 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Pentru activitatea desfăşurată în luna iulie 2018, la un număr de
684 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru
un număr total de 4.960 km parcurşi, din care 2.852 km sunt parcurşi
ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 57,50%;
-media de 4,17 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Procentul mediu pentru anul 2018 este de 57,50%.
D.Pentru autoturismul/taxiul cu numărul de înmatriculare X s-a
analizat activitatea desfăşurată în luna septembrie 2017 şi la un număr de
525 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru
un număr total de 5.988,104 km parcurşi, din care 1.593,144 km sunt
parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 26,60%;
-media de 1,65 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
E. A fost analizată şi activitatea autoturismului/taxiului cu numărul
de înmatriculare X care, în luna iulie 2016, conform Raportului sumar, a
efectuat un număr de 799 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în
sumă de S lei pentru un număr total de 3.567,880 km parcurşi, din care
363,614 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 10%;
-media de 0,45 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Concret, în data de 31.07.2016 au fost efectuate un număr de 32
curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un
număr total de 128,045 km parcurşi, din care 15,445 km sunt parcurşi
ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 12,06%;
-media de 0,48 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
F. A fost analizată şi activitatea autoturismului/taxiului cu numărul
de înmatriculare X care, în luna ianuarie 2018, conform Raportului sumar, a
efectuat un număr de 712 curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în
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sumă de S lei pentru un număr total de 2.152,419 km parcurşi, din care
318,327 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 14,78%;
-media de 0,45 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Concret, în data de 28.01.2018 au fost efectuate un număr de 19
curse/bonuri fiscale emise, s-au făcut încasări în sumă de S lei pentru un
număr total de 125,847 km parcurşi, din care 5,585 km sunt parcurşi ocupaţi.
Având în vedere aceste date, au rezultat următoarele:
-procentul km ocupaţi în totalul km efectuaţi este de 4%;
-media de 0,29 km ocupaţi/cursă;
-media de S lei/cursă.
Se observă o discrepanţă semnificativă faţă de celelalte cazuri
analizate.
Faptul că media kilometrilor ocupaţi/cursa înregistrată de către
autoturismele (luate aleatoriu) X (0,48 km) şi X (0,45 km şi 0,29 km) este
mult inferioară faţă de mediile anterioare, conduce la concluzia că au existat
mai mult de jumătate din curse/bonuri fiscale unde s-a taxat doar valoarea
tarifului de pornire, ceea ce reprezintă o situaţie imposibilă deoarece
executarea unei prestaţii reale presupune ca pe lângă tariful de pornire să
se înregistreze şi valoarea de deplasare şi eventual de staţionare, dacă este
cazul. Având în vedere cele de mai sus, organele de inspecţie fiscală au
concluzionat că în aceste cazuri s-a procedat lla utilizarea defectuoasă a
aparatului de taxat (AMEF) pentru taxarea prestaţiilor/serviciilor de transport
în regim de taxi şi diminuarea veniturilor înregistrate faţă de valoarea reală
încasată de la clienţi.
Având în vedere cele prezentate mai sus, organele de inspecţie
fiscală au stabilit că procentul km ocupaţi în totalul km parcurşi să fie stabilit
prin media valorilor rezultate din calculele de mai sus.
Pentru o apropiere mai bună de realitatea din teren, acestea nu
au luat în calcul ponderea de 60% şi nici cea de 20%.
Astfel, organele de inspecţie fiscală au stabilit că procentul km
ocupaţi în totalul km parcurşi care corespunde unei situaţii mai apropiate de
realitate este de 45%(51,12 + 46,46 + 57,5 + 26,60/4), acest procent
urmând a fi utilizat la calcularea veniturilor obţinute/încasate în activitatea
desfăşurată de societate. Astfel, organele de inspecţie fiscală au procedat la
calcularea diferenţei între km ocupaţi şi înregistraţi de societate, aşa cum
rezultă din situaţiile întocmite de aceasta la solicitarea organelor de
inspecţie fiscală în baza documentelor existente, şi cei rezultaţi din aplicarea
procentului asupra totalului km efectuaţi. Diferenţa de km rezultaţi reprezintă
conform celor stabilite de organele de inspecţie fiscală distanţa parcursă
ocupată pentru care nu s-au calculat şi înregistrat venituri. Pentru calcularea
veniturilor, organele de inspecţie fiscală au aplicat tariful pe km practicat de
societate.
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Pentru perioada 01.07.2015-31.12.2017, a fost stabilit un tarif de
S lei/km parcurs, avându-se în vedere faptul că în perioada verificată,
conform documentelor puse la dispoziţie, societatea a practicat un tarif un
tarif de S lei/km pe timp de zi şi un tarif de S lei/km pe timp de noapte, iar
pentru perioada 01.01.2018-31.10.2018, a fost stabilit un tarif de Slei/km
parcurs, avându-se în vedere faptul că în perioada verificată, conform
documentelor puse la dispoziţie, societatea a practicat un tarif un tarif de
Slei/km pe timp de zi şi un tarif de S lei/km pe timp de noapte.
Pentru perioada verificată, au rezultat venituri suplimentare
calculate de organele de inspecţie fiscală în sumă de S lei, astfel:
-pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015, venituri în sumă de S
lei;
-pentru anul 2016, venituri în sumă de S lei;
-pentru luna ianuarie 2017, venituri în sumă de S lei.
Pentru aceste venituri suplimentare, petenta datorează impozit
pe profit în sumă de S lei, aferent perioadei 01.07.2015-31.01.2017, astfel:
-S lei pentru perioada 01.07.2015-31.12.2015 (S lei x 16%);
-S lei penztru anul 2016 (S lei x 16%);
-S lei pentru luna ianuarie 2017 (S lei x 16%).
Pentru aceste venituri suplimentare, începând cu luna august
2015, dată de la care societatea a devenit plătitoare de TVA, a fost calculată
taxa pe valoarea adăugată colectată, prin extragerea din totalul veniturilor
încasate.
Taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, în sumă de
Slei, se compune din:
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.08.2015-31.12.2015 (S lei venituri totale încasate x 24/124);
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.01.2016-31.12.2016 (S lei venituri totale încasate x 20/120);
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.01.2017-31.12.2017 (S lei venituri totale încasate x 19/119);
-S lei, taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei
01.01.2018-31.10.2018 (S lei venituri totale încasate x 19/119).
În drept, pentru anul 2015, speţei îi sunt incidente prevederile
art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi anume:
“Art.19-(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între
veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul
realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile
neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La
stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.”,
coroborate cu prevederile pct.12, dat în aplicarea acestui articol, din
Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare:
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“12. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la
stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate
potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se
scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile
conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.”
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că:
“431. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau
valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente,
cât şi câştigurile din orice alte surse.
(2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o
entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum şi
activităţile conexe acestora.
(3) Veniturile din activităţi curente se pot regăsi sub diferite
denumiri, cum ar fi: vânzări, prestări de servicii, comisioane, redevenţe,
chirii, subvenţii, dobânzi, dividende.”
“446. - (1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează
în contabilitate pe măsura efectuării acestora. Prestarea de servicii
cuprinde inclusiv executarea de lucrări şi orice alte operaţiuni care nu
pot fi considerate livrări de bunuri.”
iar art.6 din Legea contabilităţii nr.82/1191, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că:
“(1) Orice operaţiune economico-financiară efectuată se
consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la
baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.
(2) Documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care
le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat
în contabilitate, după caz.”
Începând cu data de 01.01.2016, speţei îi sunt aplicabile
prevederile art.19 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, şi anume:
“(1) Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între
veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile
aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile
fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea
rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi
cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile
fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31.
Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal
negativ este pierdere fiscală.”,
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coroborate cu prevederile pct.12, dat în aplicarea acestui articol, din
Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare:
“12. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la
stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate
potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se
scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile
conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.”
Faţă de prevederile de mai sus se reţine că profitul impozabil se
calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad
veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile, că în
veniturile din exploatare se includ veniturile din vânzarea de bunuri şi
venituri din prestarea de servicii şi că orice operaţiune economico-financiară
efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care
stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.
În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, până la data de
01.01.2016, speţei îi sunt aplicabile prevederile art.137 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
anume:
“(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este
constituită din:
a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât
cele prevăzute la lit. b) şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida
obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din
partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv
subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni;”,
iar începând cu data de 01.01.2016 prevederile art.286 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi
anume:
“(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este
constituită din:
a) pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât
cele prevăzute la lit. b) şi c), din tot ceea ce constituie contrapartida
obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din
partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv
subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni;”
Aşadar, baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este
constituită pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii din tot ceea ce
constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor
ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ,
inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni.
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Din documentele existente la dosarul cauzei se reţine că:
-societatea deţine Autorizaţie de transport în regim de taxi nr.X,
valabilă până la 01.04.2019;
-Fişa de analiză de risc a fost întocmită în urma unui control
inopinat efectuat de către organele de inspecţie fiscală din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, control inopinat ce a avut
în vedere stabilirea situaţiei de fapt în urma primirii adresei nr.X, emisă de
I.G.P.R.-Direcţia de Poliţie Transporturi -Secţia Regională de Poliţie
Transporturi Iaşi, prin care a fost sesizat faptul că un angajat al S.C. X
S.R.L. Iaşi, care efectua transport persoane în regim de taxi, la controlul
efectuat privind activitatea desfăşurată de acesta, urmare a emiterii
Raportului “Z” detaliat, nu a înregistrat toate cursele la valoarea reală. Astfel,
în perioada 01.02.2017-02.02.2017, în intervalul orar 19:14 şi 13:41 a emis
un număr de 8 bonuri fiscale la valoarea de S lei fiecare, cursele efectuate
având înregistrat doar tariful de pornire, timpul şi distanţa parcursă fiind zero;
-societatea, pentru perioada verificată, nu a prezentat rolele
jurnal emise de aparatele de marcat electronice fiscale, prezentând
Rapoartele “Z” şi unele Rapoarte sumar, organele de inspecţie fiscală
neputând stabili cu exactitate frecvenţa curselor înregistrate doar cu tariful
de pornire;
-organele de inspecţie fiscală au identificat numeroase Rapoarte
“Z” în care nu era înregistrată decât valoarea tarifului de pornire, respectiv
pentru aparate de marcat electronice fiscale diferite, montate pe mai multe
autoturisme care au efectuat transport persoane în regim taxi;
-organele de inspecţie fiscală au considerat că acest mod de
taxare nu este conform cu realitatea, nefiind credibil faptul că toate
persoanele care au intrat în taxi au renunţat la cursă, după ce a fost pornită
casa de marcat. Mai mult decât atât, organele de inspecţie fiscală au
constatat că sunt km totali, fără a apărea km efectiv ocupaţi, rezultând astfel
faptul că taxarea curselor a fost efectuată numai cu tariful de pornire, fără a
fi taxată contravaloarea curselor efectuate, conform distanţelor parcurse
până la destinaţie;
-organele de inspecţie fiscală au procedat la efectuarea unei
analize a întregii activităţi de prestări servicii transport persoane în regim de
taxi a societăţii, pornind de la realitatea faptică a distanţei parcurse pentru
fiecare cursă efectuată, respectiv a distanţei (nr. de km) parcurse ocupate
(cu client în taxi) şi a distanţei parcurse cu autoturismul liber (fără client),
pornind de la premisa că, cel mai puţin avantajos, o cursă porneşte de la
locul de plecare care este staţia de taxi sau locul la care a fost făcută
comanda de un client (prin dispecerat) şi până la locul de destinaţie, iar
această distanţă este parcursă ocupată (cu client în maşină) şi distanţa de
întoarcere a autoturismului până în staţia de taxi de unde a plecat , această
distanţă fiind parcursă liber (fără client în maşină). Locul de plecare prin
comanda dată prin dispecerat este, conform practicii, pentru maşini/taxiuri
aflate în staţiile cele mai apropiate de locul comenzii, astfel neefectuându-se
cheltuieli prea mari cu km neocupaţi. În acest caz numărul km ocupaţi este
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aproximativ egal cu numărul km neocupaţi (liber). Totodată, organele de
inspecţie fiscală nu au luat în calcul cazurile în care un client se
răzgândeşte după efectuarea manevrei de pornire, acestea fiind foarte rare
şi nu mai multe la rând. De asemenea, organele de inspecţie fiscală nu au
luat ca şi procente de referinţă în analiza efectuată, cazurile când un taxi
pleacă cu un client până la destinaţia solicitată şi de acolo pleacă cu un alt
client către altă destinaţie, caz în care raportul km ocupaţi în total km
efectuaţi poate fi de peste 70-80% în avantajul societăţii, sau cazurile în
care un taxi pleacă/se mută din locurile de staţionare în alte locuri/staţii taxi
în căutare de clienţi, deoarece locul în care îşi desfăşoară activitatea este
prea puţin solicitat, caz în care raportul km efectuaţi este în dezavantajul
acestora.
-organele de inspecţie fiscală au procedat la stabilirea unei
valori medii a procentului kilometrilor ocupaţi în totalul kilometrilor efectuaţi.
-organele de inspecţie fiscală au solicitat reprezentanţilor
societăţii întocmirea unor situaţii lunare pentru autoturismele/taxiurile aflate
aflate pe traseu privind numărul de kilometri total efectuaţi şi numărul de
kilometri ocupaţi în vederea determinării gradului de eficienţă/ocupare.
Societatea a prezentat parţial documentele solicitate, astfel că organele de
inspecţie fiscală au procedat la analizarea detaliată a activităţii unor
autoturisme (taxiuri) selectate aleatoriu în baza Rapoartelor “Z” pentru toată
activitatea desfăşurată;
-organele de inspecţie fiscală au stabilit că procentul km ocupaţi
în totalul km parcurşi care corespunde unei situaţii mai apropiate de realitate
este de 45%(51,12 + 46,46 + 57,5 + 26,60/4), acest procent urmând a fi
utilizat la calcularea veniturilor obţinute/încasate în activitatea desfăşurată
de societate. Astfel, organele de inspecţie fiscală au procedat la calcularea
diferenţei între km ocupaţi şi înregistraţi de societate, aşa cum rezultă din
situaţiile întocmite de aceasta la solicitarea organelor de inspecţie fiscală în
baza documentelor existente, şi cei rezultaţi din aplicarea procentului
asupra totalului km efectuaţi. Diferenţa de km rezultaţi reprezintă conform
celor stabilite de organele de inspecţie fiscală distanţa parcursă ocupată
pentru care nu s-au calculat şi înregistrat venituri. Pentru calcularea
veniturilor, organele de inspecţie fiscală au aplicat tariful pe km practicat de
societate.
-pentru perioada 01.07.2015-31.12.2017, a fost stabilit un tarif
de S lei/km parcurs, iar pentru perioada 01.01.2018-31.10.2018 a fost
stabilit un tarif de Slei/km parcurs, avându-se în vedere faptul că în perioada
verificată, conform documentelor puse la dispoziţie, societatea a practicat
un tarif un tarif de Slei/km pe timp de zi şi un tarif de S lei/km pe timp de
noapte.
Se reţine faptul că societatea nu a prezentat în susţinerea
contestaţiei niciun document din care să rezulte o altă situaţie fiscală faţă de
cea stabilită de organele de inspecţie fiscală.
De asemenea, se reţine faptul că cele afirmate de organele de
inspecţie fiscală, precum că petenta nu a înregistrat toate cursele la
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valoarea reală, unele taxiuri emitând bonuri fiscale la valoarea de pornire a
cursei, timpul şi distanţa parcursă fiind zero, a fost confirmat şi de
Inspectoratul General al Poliţiei Române-Direcţia de Poliţie TransporturiSecţia Regională de Poliţie Transporturi Iaşi prin adresa nr.X.
Astfel, petenta a efectuat curse cu autovehiculele aflate în
proprietate fără a înregistra în evidenţa contabilă veniturile realizate din
efectuarea acestora sau a înregistrat venituri foarte mici (doar tariful de
pornire), aceasta neputând justifica numărul mare de km efectuaţi faţă de
numărul de km pentru care a înregistrat venituri.
Nu se reţine în soluţionarea favorabilă a contestaţiei motivaţia
petentei precum că organele de inspecţie fiscală nu au acordat atenţie
actelor contabile şi declaraţiilor înregistrate, nu au analizat situaţia contabilă
a societăţii, concluziile acestora bazându-se doar pe analizarea bazelor de
date puse la dispoziţie de petentă, efectuând o analiză sumară şi
exemplificând câteva situaţii izolate, întrucât, aşa cum rezultă din
documentele existente la dosarul cauzei, organele de inspecţie fiscală au
analizat activitatea societăţii, stabilind că aceasta nu a înregistrat în
totalitate veniturile obţinute, că societatea nu a putut justifica numărul mare
de km efectuaţi comparativ cu numărul de km pentru care a înregistrat
venituri, etc.
Referitor la susţinerea petentei precum că organele de inspecţie
fiscală nu au indicat vreun temei legal cu privire la sumele stabilite
suplimentar, articolele de lege invocate de acestea nefiind altceva decât
articole care indică modalitatea de calcul a impozitelor şi obligativitatea
calculării lor de către societate, aceasta nu poate fi reţinută în soluţionarea
favorabilă a contestaţiei deoarece, din decizia de impunere contestată,
rezultă că organele de inspecţie fiscală au indicat temeiul de drept în baza
căruia au stabilit sumele suplimentare în sarcina petentei.
Nici susţinerea petentei precum că organele de inspecţie fiscală
nu au indicat niciun mijloc de probă utilizat care să le fi format convingerea
că procentajul indicat, şi anume 45%, se impune a fi km ocupaţi şi 55%
liberi, sau cum a fost stabilit acest procent, nu poate fi reţinută în
soluţionarea favorabilă a contestaţiei deoarece organele de inspecţie fiscală
au arătat în decizia de impunere contestată modul în care a fost calculat
acest procent şi motivele care au dus la calcularea lui.
Având în vedere cele de mai sus, se reţine că în mod legal
organele de inspecţie fiscală au stabilit că petenta datorează impozitul pe
profit în sumă de S lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de Slei, astfel
că, în temeiul prevederilor art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privin
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr.3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de S.C. X
S.R.L. Iaşi pentru acest capăt de cerere.
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2. Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare
Contestaţii 1, se poate pronunţa pe fondul cauzei în ceea ce priveşte
impozitul pe profit în sumă de S lei, în condiţiile în care pentru această
sumă societatea nu aduce argumente si nu invocă temeiuri de drept în
susţinerea propriei cauze din care să rezulte o situaţie diferită de cea
constatată de organele de inspecţie fiscală.
În fapt, prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul
inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-IS X, emisă în baza Raportului de
inspecţie fiscală nr.F-IS X de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, urmare a inspecţiei fiscale
efectuate la S.C. X S.R.L. Iaşi, organele de inspecţie fiscală au stabilit în
sarcina petentei obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de S lei,
aferent perioadei 01.07.2015-31.01.2017 şi a taxei pe valoarea adăugată în
sumă de Slei, aferentă perioadei 01.08.2015-31.10.2018.
Impozitul pe profit în sumă de S lei a fost stabilit suplimentar
astfel:
-suma de S lei, reprezentând impozit pe profit aferent veniturilor
suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală în sumă totală de S
lei;
-suma de S lei, reprezentând impozit pe profit nedeclarat aferent
lunii ianuarie 2017.
Pentru luna ianuarie 2017, societatea depune declaraţia 101
“Declaraţie privind impozitul pe profit, nr. de înregistrare INTERNT-X din
data de 19.12.2017. Declaraţia nu este validată, ceea ce atrage după sine
stabilirea unei diferenţe la declararea impozitului pe profit aferent lunii
ianuarie 2017 în sumă de S lei (venituri în sumă de S lei -cheltuieli totale în
sumă de S lei = profit în sumă de S lei +cheltuieli nedeductibile
reprezentând impozit pe profit în sumă de S lei + cheltuieli cu accesoriile în
sumă de S lei = profit impozabil în sumă de S lei x 16%=impozit pe profit în
sumă de S lei.
Deşi societatea contestă suma totală la impozitul pe profit
stabilită suplimentar prin decizia de impunere contestată, aceasta aduce
motivaţii numai în ceea ce priveşte impozitul pe profit în sumă de S lei,
aferent veniturilor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală în
sumă totală de S lei, aceasta neaducând argumente şi neinvocând temeiuri
de drept în susţinerea propriei cauze în ceea ce priveşte impozitul pe profit
în sumă de S lei.
În drept, sunt incidente dispoziţiile art.269 alin.(1) lit.c) şi lit.d)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora :
“Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
(...)
a) motivele de fapt şi de drept;
b) dovezile pe care se întemeiază”.
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Totodată, în speţă sunt incidente şi prevederile pct.11.1 lit.b) din
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr.3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, unde se
specifică :
„11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca: […]
b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă
argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei”,
coroborate cu prevederile pct. 2.5 din acelaşi act normativ, potrivit cărora :
„2.5. Organul de soluţionare competent nu se poate substitui
contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a
contestat actul administrativ fiscal respectiv”.
Incidente speţei sunt şi prevederile art.276 alin.(1) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, care stipulează :
„Art. 276 -Soluţionarea contestaţiei
(1) În soluţionarea contestaţiei organul competent verifică
motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului
administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport cu susţinerile
părţilor, cu dispoziţiile legale invocate de acestea şi cu documentele
existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele
sesizării.”
Potrivit doctrinei, se reţine că încă din dreptul roman a fost
consacrat principiul potrivit căruia cel ce afirmă o pretenţie în justiţie trebuie
să o dovedească, regulă tradiţională exprimată prin adagiul latin „actor
incumbit probatio”, principiul fiind consfinţit de prevederile art.249 şi art.250
din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
„Art. 249 Sarcina probei:
Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o
dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.
Art. 250 Obiectul probei şi mijloacele de probă:
Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin
înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, făcută din
proprie iniţiativă sau obţinută la interogatoriu, prin expertiză, prin
mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la faţa locului sau prin
orice alte mijloace prevăzute de lege”,
precum şi de art.73 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
„Art. 73 Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale:
Contribuabilul/Plătitorul are sarcina de a dovedi actele şi
faptele care au stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri
adresate organului fiscal”.
Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatara este cea
care invocă în sprijinul pretenţiilor sale o anumită stare de fapt, afirmând o
pretenţie în procedura administrativă, constatarea care se impune, una
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naturală şi de o implacabilă logică juridică, este aceea că sarcina probei
revine contestatorului.
Se reţine că sarcina probei nu implică un drept al contestatorului,
ci un imperativ al interesului personal al aceluia care invocă o pretenţie în
cadrul căii administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând
respingerea contestaţiei.
Având în vedere considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie din Decizia nr.X pronunţată în dosarul nr.X, se reţine că “în ceea ce
priveşte soluţia de respingere a contestaţiei în privinţa sumei de [...] este de
observat că recurenta-reclamanta nu a investit organul de soluţionare a
contestaţiei administrative cu o critică, în concret, la adresa sumei în
discuţie, context în care soluţia de respingere a contestaţiei ca fiind
nemotivată este conform prevederilor art.217 alin.(1) din Codul de
procedură fiscală, potrivit căruia, dacă organul de soluţionare competent
constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă
fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei”.
Prin contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere privind
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr.F-IS X,
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr.F-IS X, societatea contestă
impozitul pe profit în sumă de S lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de
S lei şi aduce motivaţii în ceea ce priveşte impozitul pe profit în sumă de S
lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei.
Întrucât societatea nu a depus documente, nu a adus argumente
şi nu a invocat temeiuri de drept în susţinerea propriei cauze, se reţine că
organul de soluţionare nu se poate investi pe fondul cauzei pentru acest
capăt de cerere.
Astfel, având în vedere reţinerile de mai sus, în baza
prevederilor art. 279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu
prevederile pct.11.1 lit.b) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr.3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va respinge ca
nemotivată contestaţia formulată de S.C. X S.R.L. Iaşi pentru impozitul ăpe
profit în sumă de S lei.
Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale
invocate în conţinutul prezentei decizii, Directorul General al Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi
DECIDE:
1.
Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de
S.C. X S.R.L. Iaşi împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul
inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-IS X, emisă în baza Raportului de
inspecţie fiscală nr.F-IS X de către Activitatea de Inspecţie Fiscală din
Exemplarul 2/4
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Page 23 of 25

www.anaf.ro

cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, pentru suma totală
de S lei, reprezentând:
- S lei impozit pe profit;
-S ei taxă pe valoarea adăugată.
2.
Respingerea ca nemotivată a contestaţiei formulată de
S.C. X S.R.L. Iaşi împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul
inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. F-IS X9, emisă în baza Raportului
de inspecţie fiscală nr.F-IS X de către Activitatea de Inspecţie Fiscală din
cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, pentru impozitul pe
profit în sumă de S lei.
Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios
administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Iaşi.
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