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     D E C I Z I A  Nr. 200 
                din 8 noiembrie 2012 
 
 
 
 Privind solutionarea contestatiei formulatã SC x SRL cu sediul social în 
localitatea x, strada x, nr.x, judetul Sãlaj, înregistratã la D.G.F.P. Sãlaj sub nr.xdin x. 
 Directia Generalã a Finantelor Publice Sãlaj a fost înstiintatã de cãtre Activitatea 
de Inspectie Fiscalã, prin adresa nr. xdin x cu privire la contestatia formulatã de SC x 
SRL împotriva Deciziei de impunere nr. F-x emisã de A.I.F. la data de x. 
 Obiectul contestatiei îl reprezintă obligatii fiscale stabilite prin Decizia de 
impunere nr. F-x  emisã de A.I.F. la data de x. 
 Contestatia a fost înregistratã la Activitatea de Inspectie Fiscalã sub numarul x 
din x, este formulată în termen si semnată de către reprezentantul legal al societătii. 
 Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206, 207 si 209 
alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare D.G.F.P. Salaj este investita sa 
solutioneze contestatia formulata.   
 I. SC x SRL cu sediul social în localitatea x, strada x, nr.x, judetul Sãlaj 
formuleazã contestatie împotriva Deciziei de impunere nr. F-x emisã de A.I.F. la data 
de x si solicitã modificarea acesteia si diminuarea sumei de plată atât în ceea ce 
priveste impozitul pe profit cât si taxa pe valoarea adăugată . 
 In sustinerea acestei cereri se arată că prin raportul de inspectie fiscală s-a 
retinut de către inspectorii din cadrul AIF Sălaj că societatea, în calitate de contribuabil, 
în perioada x, a făcut unele înregistrări eronate în contabilitate, rezultând astfel sume 
suplimentare de plată.  
 1.In ceea ce priveste suma stabilită cu titlu de impozit pe profit în perioada x, 
societatea contestă partial această sumă, în ceea ce priveste nedeductibilitatea fiscală 
a bonurilor de combustibil înregistrate în evidentele contabile. 
 Consideră că, bonurile de combustibil la care face referire organul de control au 
fost înregistrate corect în contabilitatea societătii si se referă la aprovizionarea cu 
combustibil necesar societătii pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia 
respectiv lucrări agricole. In balanta de verificare a societătii nu au fost înregistrate 
stocuri de combustibil deoarece întreaga cantitate de combustibil aferentă fiecarei zile, 
era folosită în aceeasi zi de către societate si astfel la sfârsitul zilei de muncă nu 
rămânea combustibil care să necesite înregistrarea în contabilitate. 
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 In consecintă se solicită diminuarea bazei impozabile a impozitului pe profit 
stabilit suplimentar cu suma aferentă considerată de către societate ca fiind deductibilă 
fiscal si înregistrată corect în evidentele societătii. 
 Se solicită de asemenea reducerea bazei de calcul a majorărilor de întărziere 
cu sumele deductibile fiscal astfel cum au fost înregistrate initial în contabilitatea 
societătii întrucât se consideră că acestea au fost înregistrate correct si legal. 
 2. Referitor la suma stabilită cu titlu de taxă pe valoarea adăugată în perioada x 
societatea contestă partial acestă sumă, în ceea ce priveste nedeductibilitatea fiscală a 
bonurilor de combustibil înregistrate în contabilitatea societătii. 
 După cum a arătat la pct.1, organul de control a procedat eronat la considerarea 
bonurilor de combustibil ca fiind nedeductibile fiscal si astfel excluse de la acest 
beneficiu al legii. 
 In consecintă se solicită diminuarea bazei taxei pe valoarea adăugată stabilită 
suplimentar de către organul constatator, cu suma aferentă, considerată de către 
societate ca fiind deductibilă fiscal si înregistrată corect în evidenta contabilă. 
 Se solicită de asemenea reducerea bazei de calcul a majorărilor de întărziere 
corespunzătoare sumelor stabilite cu titlu de taxă pe valoarea adăugată.  
 II. Din Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de platã 
stabilite de inspectia fiscalã nr. F-SJ x (existentă în copie la dosarul cauzei) emisã în 
baza Raportului de inspectie fiscalã înregistrat la A.I.F sub nr. x referitor la aspectele 
contestate se retin urmãtoarele: 
 1.Impozit pe profit                  x lei  
 2. Majorãri de întârziere                                                             x lei 
 2.1.2 Motivul de fapt 
 (...) 
 1.Taxa pe valoarea adãugatã-lunar   x lei  
 2. Majorãri de întârziere                                                               x lei 
 2.1.2 Motivul de fapt 
 (...) 
 Legea 571/2003,  HG 44/2004, OG 92/2003. 

Din Raportul de inspectie nr. F-SJ înregistrat la AIF sub nrx din data de x 
(existent în copie la dosarul cauzei) se retin urmãtoarele: 
 Temeiul legal al efectuarii inspectiei fiscale: OG nr. 92/2003/R, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 Perioada supusa verificarii: de la data de x la data de x. 
 Definirea obiectivului de inspectie fiscalã: inspectie fiscalã generalã. 
 CONSTATARI FISCALE 

Taxa pe Valoare Adaugata  
Referitor la deducerea TVA aferenta combustibilului 
In perioada controlată societatea a dedus TVA din bonuri fiscale reprezentand 

combustibil fara a fi mentionat numărul de inmatriculare auto, denumirea 
cumparatorului si stampila societătii. 

Justificarea consumului de combustibil s-a făcut conform foilor de parcurs dar 
acestea nu au fost completate corespunzător. 

Organele de control au considerat că aprovizionarea cu combustibil nu a 
reflectat realitatea bonurile fiind procurate fără ca alimentarea să fie efectată. 
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Suma de x lei reprezintă TVA fără drept de deducere (anexa 2 a raportului de 
inspectie fiscală). 

Temei de drept :art.46 alin.2 din HG.44/2004- privind Normele de aplicare  a 
Codului fiscal. 

Impozit pe profit 
In anii x si x societatea a înregistrat în evidenta contabilă cheltuieli reprezentând 

combustibil  în baza bonurilor fiscale. Organul de control a considerat că 
aprovizionarea cu combustibil în baza bonurilor fiscale nu a reflectat realitatea bonurile 
fiind procurate fără ca alimentarea să fi avut loc. 

Justificarea consumului de combustibil s-a făcut conform foilor de parcurs dar 
acestea nu au fost completate corespunzător. 

Urmare acestor constatări organul de inspectie fiscală nu a găsit o justificare a 
efectuării cheltuielilor cu combustibilul în sumă de x lei si nici aportul acestora la 
veniturile realizate. 

Suma de x lei a fost considerată de către organul de control cheltuială 
nedeductibilă fiscal. 

III. Având în vedere constatarile organelor de cont rol, motivele invocate de 
cãtre contestatarã, documentele existente la dosaru l cauzei precum si actele 
normative invocate de cãtre contestatarã si de cãtr e organele de control referitor 
la contestatia formulatã  se retine cã:  
 Urmare inspectiei fiscale desfăsurată la SC x SRL au fost stabilite obligatii 
fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit, taxă pe valoarea adăugată 
accesorii, obligatii fiscale suplimentare individualizate prin Decizia de impunere nr. F-x 
emisã de Activitatea de Inspectie fiscalã la data de x.  

S-a constatat faptul că în perioada controlată societatea a înregistrat cheltuieli si 
a dedus taxa pe valoarea adăugată din bonuri fiscale reprezentand combustibil fara a fi 
mentionate numărul de inmatriculare auto, denumirea cumparatorului si stampila 
societătii. Justificarea consumului de carburant s-a făcut conform foilor de parcurs dar 
acestea nu au fost completate corespunzător. 

Organele de control au considerat că, aprovizionarea cu carburant nu a reflectat 
realitatea, bonurile fiind procurate fără ca alimentarea să fie efectuată, astfel pentru 
suma de x lei reprezentând cheltuiala cu carburantul si suma de x lei reprezentând 
taxa pe valoarea adăugată, înregistrate din bonurile fiscale de achizitie carburant nu s-
a acordat drept de deducere. 

SC x SRL cu sediul social în localitatea x, strada x, nrx judetul Sãlaj formuleazã 
contestatie împotriva Deciziei de impunere nr. x emisã de A.I.F. la data de x si solicitã 
modificarea acesteia si diminuarea sumei de plată atât în ceea ce priveste impozitul pe 
profit cât si taxa pe valoarea adăugată . 
 In sustinerea acestei cereri se arată că prin raportul de inspectie fiscală s-a 
retinut faptul că societatea, în calitate de contribuabil, în perioada x, a făcut unele 
înregistrări eronate în contabilitate, rezultând astfel sume suplimentare de plată.  
 1.In ceea ce priveste suma stabilită cu titlu de impozit pe profit în perioada x, 
societatea contestă partial această sumă, în ceea ce priveste nedeductibilitatea fiscală 
a bonurilor de combustibil înregistrate în evidentele contabile. 
 Consideră că, bonurile de combustibil la care face referire organul de control au 
fost înregistrate corect în contabilitatea societătii si se referă la aprovizionarea cu 
combustibil necesar societătii pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia 
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respectiv lucrări agricole. In balanta de verificare a societătii nu au fost înregistrate 
stocuri de combustibil deoarece întreaga cantitate de combustibil aferentă fiecarei zile, 
era folosită în aceeasi zi de către societate si astfel la sfârsitul zilei de muncă nu 
rămânea combustibil care să necesite înregistrarea în contabilitate. 
 In consecintă se solicită diminuarea bazei impozabile a impozitului pe profit 
stabilit suplimentar cu suma aferentă considerată de către societate ca fiind deductibilă 
fiscal si înregistrată corect în evidentele societătii. 
 Se solicită de asemenea reducerea bazei de calcul a majorărilor de întărziere 
cu sumele deductibile fiscal astfel cum au fost înregistrate initial în contabilitatea 
societătii întrucât se consideră că acestea au fost înregistrate corect si legal. 
 2. Referitor la suma stabilită cu titlu de taxă pe valoarea adăugată în perioada x 
societatea contestă partial acestă sumă, în ceea ce priveste nedeductibilitatea fiscală a 
bonurilor de combustibil înregistrate în contabilitatea societătii. 
 După cum a arătat la pct.1, societatea sustine că organul de control a procedat 
eronat la considerarea bonurilor de combustibil ca fiind nedeductibile fiscal si astfel 
excluse de la acest beneficiu al legii. 
 In consecintă se solicită diminuarea bazei taxei pe valoarea adăugată stabilită 
suplimentar de către organul constatator, cu suma aferentă, considerată de către 
societate ca fiind deductibilă fiscal si înregistrată corect în evidenta contabilă. 

Se solicită de asemenea reducerea bazei de calcul a majorărilor de întărziere 
corespunzătoare sumelor stabilite cu titlu de taxă pe valoarea adăugată. 

In ceea ce priveste impozitul pe profit art. 19 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările si completările ulterioare prevede:  
  “(1) Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta î ntre veniturile realizate 
din orice sursa si cheltuielile efectuate în scopul  realizarii de venituri, dintr-un an 
fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si  la care se adauga cheltuielile 
nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil s e iau în calcul si alte elemente 
similare veniturilor si cheltuielilor potrivit norm elor de aplicare.” 
  si art. 21 din acelasi act normative prevede:  
  “(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt consi derate cheltuieli 
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte no rmative în vigoare . 

Astfel asa cum s-a retinut în perioada controlată societatea a dedus cheltuieli cu 
carburantul, din bonuri fiscale, fara a fi mentionate numărul de inmatriculare auto, 
denumirea cumparatorului si stampila societătii. 

Din referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei s-a retinut faptul că, 
justificarea consumului de carburant s-a făcut conform foilor de parcurs însă acestea 
nu au fost confirmate la sosirea la destinatie. 

De asemenea s-a retinut faptul că în perioada anilor x perioadă în care organul 
de control nu a acordat deductibilitate cheltuielilor cu carburantul achizitionat în baza 
bonurilor fiscale  societatea a obtinut venituri din comertul cu amănuntul a produselor 
alimentare si comert cu materiale de constructii. In perioada anilor x societatea nu a 
înregistrat venituri din lucrări agricole. 

Având în vedere prevederile legale enuntate si faptul că societatea nu a putut 
justifica cu documente consumul de carburant desi prin contestatia formulată se arată 
că “a fost necesar societ ătii pentru realizarea obiectului de activitate al a cesteia, 
respectiv lucr ări agricole” se va respinge contestatia referitoare la deductibilitatea 
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cheltuielilor cu achizitia de carburant în baza bonurilor fiscale si a influentelor fiscale ce 
decurg din aceasta.  
 In ceea ce priveste taxa pe valoarea adăugată dedusă din bonurile fiscale de 
achizitie carburant Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare si pct. 46 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal aprobate prin Hotărârea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 prevăd următoarele: 

“ART. 145 
 (1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exi gibilitii taxei. 
 (2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduc a taxa aferenta 
achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizari i în folosul urmatoarelor 
operatiuni: 
  a) operatiuni taxabile;” 

ale art. 146 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei , persoana impozabil ă 

trebuie sa îndeplineasc ă urm ătoarele condi ţii: 
a) pentru taxa datorat ă sau achitat ă, aferent ă bunurilor care i-au fost ori 

urmeaz ă să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz ă să îi fie prestate 
în beneficiul s ău de către o persoan ă impozabil ă, să deţină o factur ă emis ă în 
conformitate cu prevederile art. 155;” 

pct. 46 alin (2) din dat ca normă de aplicare a art. 146 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare: 

“(2) Pentru carburantii auto achizitionati, deducer ea taxei poate fi 
justificata cu bonurile fiscale emise conform Ordon antei de urgenta a Guvernului 
nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza  aparate de marcat 
electronice fiscale, aprobata cu modificari si comp letari prin Legea nr. 64/2002 , 
republicata, cu modificarile ulterioare, daca sunt stampilate si au inscrise 
denumirea  cumparatorului si numarul de inmatriculare a autove hiculului.”  
 Din raportul de inspectie fiscală s-a retinut faptul că, bonurile fiscale prin care s-
a achizitionat carburatul auto nu au furnizat informatiile prevazute de reglementarile 
legale astfel încât sa poată dobândi calitatea de document justificativ respectiv sa fie 
stampilate de catre unitatea emitenta, sa fie înscrisa denumirea cumparatorului si  
numărul de înmatriculare al autovehiculului. 

Având în vedere faptul că societatea nu a respectat prevederile exprese ale 
legiuitorului referitoare la  deducerea taxei pe valoarea adăugată în cazul aprovizionării 
cu carburanti auto se va respinge ca neântemeiată contestatia pentru suma de 8075 
lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată justificată cu bonuri fiscale. 
 In ceea ce priveste accesoriile stabilite potrivit prevederilor Ordonantei 
Guvernului nr. 92/203 privind Codul de procedură fiscală cu modificările so 
completările ulterioare“Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către 
debitor a obliga ţiilor de plat ă, se datoreaz ă dup ă acest termen dobânzi şi 
penalit ăţi de întârziere.” “Dobânzile se calculeaz ă pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm ătoare termenului de scaden ţă şi pân ă la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.” si începând ca data de 01.07.2010 “Plata cu 
întârziere a obliga ţiilor fiscale se sanc ţioneaz ă cu o penalitate de întârziere 
datorat ă pentru neachitarea la scaden ţă a obliga ţiilor fiscale principale .” 
 Deoarece prin punctual anterior al deciziei s-a respins contestatia referitoare la 
taxa pe valoarea adăugată dedusă din bonurile fiscale de achizitie carburant iar prin 
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contestatia formulată nu se prezintă argumente privind modul de calcul al majorărilor 
de întârziere, pe cale de consecintă aceasta datorează si obligatiile fiscale accesorii 
calculate conform prevederilor legale. 
 Pentru considerentele arãtate în continutul deciziei, în temeiul actelor normative 
enuntate si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, 
republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare se 
 
 
                  D E C I D E:  
  
 
  
 1 Respinge ca neântemeiatã si nesustinutã cu documente contestatia formulatã 
împotriva neadmiterii la deducere a cheltuielilor înregistrate din bonuri fiscale de 
achizitie carburant si a influentelor fiscale ce decurg din aceasta. 
 2. Respinge ca neântemeiatã contestatia formulatã împotriva neadmiterii la 
deducere a taxei pe valoarea adăugată, înscrisă în bonurilor fiscale de achizitie 
carburant si a contestatiei formulată împotriva accesoriilor  aferente acesteia calculate 
conform prevederilor legale. 
 3. Prezenta decizie poate fi contestatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de 
la comunicare. 
 
 
 
                 DIRECTOR EXECUTIV 
 
            
 
 
 
 
 
 


