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DECIZIA NR.139 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu  sediul în Or��tie, str…., 
bl…. …, jude�ul Hunedoara, împotriva DECIZIEI DE IMPUNERE privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..../...2008 emis� de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�, care vizeaz� 
suma de ... lei reprezentând: 
-   ... lei - impozit pe profit 
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente 
-   ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�   
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente 
                
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�. 
 
         V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 �i art.209 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscal�, 
republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este 
competent� s� solu�ioneze cauza. 
 

        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea sus�ine urm�toarele:  
Cu privire la impozitul pe profit  
              Determinarea bazei de impunere în sum� suplimentar� de … lei, s-a f�cut 
prin neluarea în considerare a documentelor justificative �i eviden�elor contabile, care 
potrivit art.64 din OG 92/2003 constituie probe semnificative în determinarea bazei de 
impunere.  
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          Organele de inspec�ie fiscal� în dimensionarea cheltuielilor nedeductibile cu 
consecin�e în determinarea unei baze suplimentare, nu au luat în considerare st�rile 
de fapt �i raporturile juridice relevante pentru impunere.   
          Astfel, pentru a justifica deductibilitatea cheltuielilor cu publicitatea în sum� 
de … lei, petenta invoc� prevederile art.21 alin.2 din Legea 571/2003, în sensul c� 
sunt cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri, cheltuielile de reclam� �i 
publicitate efectuate în scopul populariz�rii produselor sau serviciilor firmei, în baza 
unui contract scris (art.21, alin.1 litera d).   
          Serviciile de marketing în sum� de … lei sunt deductibile în condi�iile art. 21, 
alin.2, litera I din Legea 571/2003, având legatur� cu obiectul de activitate existent al 
societ��ii.  
          Prest�rile de servicii în sum� de … lei, se justific� prin existen�a contractului 
scris între cele dou� societ��i, precum �i a naturii serviciiIor prestate, servicii ce au 
caracter ocazional �i care nu intr� sub inciden�a art.21, alin.4, litera m) din Legea 
571/2003. Necesitatea prest�rii serviciiIor trebuie apreciat� de organele de control 
fiscal prin prisma Iibert��ii de gestiune care permite contribuabilului s� angajeze toate 
cheltuielile care Ie consider� necesare afacerii sale.  
          In legatur� cu înregistrarea pe cheltuieli a costurilor cu dobânzile bancare în 
sum� de … lei, a nedeductibilit��ii acestora, petenta arat� c�, potrivit Raportului de 
inspec�ie fiscal�, societatea comercial� X SRL împrumut� SC Y SRL în luna … 2004 
cu suma de … lei, f�r� ca societatea s� angajeze credit pentru acest împrumut cum în 
mod eronat au re�inut organele de inspec�ie fiscal� în actul de control.  
          ln fapt, SC X SRL a acordat �i diferen�a de împrumut, respectiv … lei începând 
cu luna … 2004 (data angaj�rii creditului de … lei) din veniturile realizate în anul 2004, 
a�a cum rezult� din conturile de trezorerie ale societ��ii (casa �i banca).  
          Mai mult, se arat� faptul c� împrumutul în sum� de … lei a fost restituit de c�tre 
societatea împrumutat� pân� la ...2005, astfel c� invocarea unor cheltuieli cu 
dobânzile în anul 2006 ca nedeductibile în sum� de … lei este lipsit� de temeinicie 
legal�.  
         Referitor la respectarea prevederilor art.19 din Legea 571/2003 privind 
calculul profitului impozabil, petenta arat� c�, în determinarea impozitului pe profit 
suplimentar ca obliga�ie la buget în sum� de … lei �i a major�rilor de întârziere de … 
lei, organele de inspec�ie fiscal� nu au respectat algoritmul de calcul, determinând 
impozit aferent unor cheltuieli considerate nedeductibile, f�r� luarea în considerare a 
rezultatului contabil la nivelul anului 2006 când societatea comercial� a înregistrat o 
pierdere de … lei �i la nivelul anului 2007 când se înregistreaz� o pierdere de … lei.  
         Concluzionând, petentul sus�ine c� societatea comercial� nu datoreaz� impozitul 
pe profit stabilit de inspec�ia fiscal� în sum� de … lei �i major�ri de … lei, aceste 
obliga�ii fiind determinate f�r� temeinicie, neavând corespondent legal prevederile 
Legii 571/2003 privind Codul Fiscal �i OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.  
Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat�  
         Determinarea bazei de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
… lei s-a f�cut prin neluarea în considerare a documentelor justificative �i eviden�elor 
contabile, care potrivit OG 92/2003, art.64, constituie ponderea probelor în 
determinarea bazei de impunere.  
           Invocarea prevederilor art.145 alin.3 din Legea 571/2003 în neacordarea 
dreptului de deducere pentru serviciile de publicitate �i marketing în sum� de … lei cu 



 3 

TVA de …. lei este nelegal�, alin.3 de la art.145 având alt con�inut potrivit Directivei 
TVA.  
           Invocarea punctului 48 din HG 44/2004 dat în aplicarea art.21 alin.4 litera m nu 
sunt incidente în ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, textele invocate 
reglementând cheltuieli nedeductibile pentru determinarea profitului impozabil.         
           Potrivit Deciziei Sec�iei de Contencios nr…./2006 a Cur�ii de Apel Bac�u, 
dispozi�iile referitoare la cheltuielile nedeductibile din capitolul ce reglementeaz� 
"calculul profitului impozabiI" , invocate pentru neacordarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� sunt contrare dispozi�iilor legale. 
           Instan�a stabile�te c� "sunt îndeplinite condi�iile pentru exercitarea dreptului de 
deducere, stabilite de art.145 din Legea 571/2003 dac� serviciile au fost folosite 
pentru opera�iuni care dau drept de deducere �i sub aspect formal, pentru serviciile 
prestate au fost emise facturi fiscale care au fost înregistrate în contabilitatea ambilor 
parteneri comerciali. 
           In stabilirea taxei pe valoarea ad�ugat� ca obliga�ie de plat� în sum� de … lei, 
organele de inspec�ie fiscal� nu au definit faptul generator, respectiv îndeplinirea 
condi�iilor legale necesare pentru exigibilitatea taxei.  
           Incasarea sumei de … lei, nu intr� în sfera de aplicare a taxei, organele de 
inspec�ie fiscal� neraportând constatarea la existen�a unor facturi privind a�a-zisele 
avansuri încasate. Din con�inutul contului 419 "clien�i-creditori" nu rezult� sume 
facturate clien�ilor reprezentând avansuri pentru livr�ri de bunuri sau prest�ri servicii.  
           De drept, suma de … lei reprezint� împrumuturi ce trebuiau legal contabilizate 
în contul 167 "Alte împrumuturi �i datorii asimilate".  
           Stabilirea obliga�iei de plat� în sum� de … lei, s-a f�cut f�r� respectarea 
dispozi�iilor cap.IV din Legea 571/2003 referitoare la OPERA�IUNILE CUPRINSE ÎN 
SFERA DE APLICARE A TAXEI.  
           Fa�� de argumentele legale prezentate, rezult� c� SC X SRL din Or��tie nu 
datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, îndeplinind ca persoan� 
impozabil� condi�iile de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru achizi�ia serviciilor în sum� de … lei, condi�ii stipulate la art.146 alin.1 
litera a) �i art.155 alin.5 din Legea 571/2003, cu men�iunea c� opera�iunile de ajutor 
financiar temporar (împrumuturi) în sum� de … lei nu intr� în sfera de aplicare a taxei 
pe valoarea ad�ugat�.  
           De asemenea, în determinarea major�rilor de întârziere în valoare de … lei, 
organele de inspec�ie nu au luat în considerare prevederile art.119-120 din OG 
92/2003 privind Codul Fiscal, în sensul c� major�rile de întârziere se datoreaz� pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�.  
 

   II. Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr..../...2008, care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere nr..../...2008 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� au consemnat 
urm�toarele: 
  
       Perioada verificat�: ...2005 – ….2007. 
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       Rezultatul financiar înregistrat pe perioada verificat� a fost de: 2004 - … lei profit 
net, 2005 - … lei profit net, 2006 - …. lei pierdere �i 2007 - …. lei pierdere.  
     1). In aprilie 2005 se factureaz� de c�tre SC Y SRL, cu factura … "Servicii de 
publicitate", în valoare de … lei �i TVA în sum� de … lei, înregistrate în contul 623. 
Factura este înregistrat� în jurnalul de cump�r�ri, îns� nu are înscris� data factur�rii, 
înc�lcându-se art.155, aliniat 8, din Codul Fiscal.  
         In … 2006 se furnizeaz� de c�tre SC Y SRL, cu factura …/….2006 "Servicii de 
publicitate" în sum� de … lei �i TVA aferent în sum� de … lei, înregistrate în contul 
628.  
         In … 2006 se factureaz� de c�tre SC Y SRL, cu factura …/…2006 "Servicii de 
publicitate" în sum� de … lei �i cu TVA aferent în sum� de … lei contabilizate în cont 
628.  
         In … 2006 cu factura … din ….2006, se factureaz� de c�tre SC Y SRL "Servicii 
marketing" în sum� de … lei �i cu TVA aferent în sum� de … lei contabilizate în cont 
628.  
         In … 2006 cu factura … din data …2006, se factureaz� de c�tre SC Y SRL 
"Prest�ri servicii" în sum� de … lei �i cu TVA aferent în sum� de … lei, contabilizate în 
cont 628.      
         Factura este înregistrat� în jurnalul de cump�r�ri, îns� nu are înscris� denumirea 
serviciilor prestate, înc�lcându-se art.155 aliniat 8 din Codul Fiscal.  
         In accep�iunea general�, marketingul reprezint� "�tiin�a �i arta de a convinge 
clien�ii s� cumpere", în acest caz SC Y SRL care a prestat aceste servicii pentru 
atragerea clien�ilor, a fost în propor�ie de 98% clientul societ��ii X SRL, deci aceste 
cheltuieli nu pot fi considerate deductibile la calculul profitului impozabil.  
         Aceste cheltuieli sunt înregistrate din … 2005 pân� în … 2006, în condi�iile în 
care cifra de afaceri a societ��ii a fost în sc�dere �i nu în cre�tere.  
         Societatea a pus la dispozi�ia organelor de control un Contract de prest�ri 
servicii pentru publicitate nr.25 din O1.05.2006, în care se specific� durata contractului 
de 5 luni, ori aceste cheltuieli sunt f�cute în afara acestui contract (cheltuielile provin 
din luniIe … 2005, …, …, … �i … 2006).  
         Cheltuielile cu "servicii publicitare" �i "servicii marketing" în sum� de … lei �i TVA 
aferent de … lei, nu sunt considerate ca fiind cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri impozabile, deoarece veniturile înregistrate de societate pe toat� perioada 
verificat�, sunt venituri din comer�, livr�ri de m�rfuri -caramid�- în procent de 
aproximativ 98% c�tre beneficiarul SC Y SRL, societatea care i-a furnizat aceste 
servicii de publicitate �i de marketing, înc�lcându-se prevederile art.21 aliniat 1 din 
Legea 571/2003 R.  
         Impozitul pe profit stabilit suplimentar aferent acestor cheltuieli este în sum� de 
… lei.  
    2). Se constat� c� societatea X SRL împrumut� cu contract de împrumut suma 
total� de … lei pe societatea Y SRL, începând din data de …2004 pân� în data de 
…2004. In contract se stipuleaz� c� împrumutul se face f�r� dobând�. In acela�i timp, 
respectiv … 2004 societatea contracteaz� credit bancar. Creditul bancar pe perioada 
verificat� înregistrat pe creditul contului … este de … lei.  
          Având în vedere faptul c� utilizarea creditului bancar s-a efectuat pentru 
creditarea altei societ��i comerciale respectiv SC Y SRL, f�r� încasarea de dobânzi de 
la societatea debitoare, au fost înc�lcate prevederile art.21 punct (1) din Legea 
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571/2003 R, în sensuI c�, aceast� cheltuial� cu dobânzile bancare contabilizate în 
contul 666, pe perioada în care banii societ��ii au fost utiliza�i pentru creditarea 
societ��ii comerciale Y SRL, nu sunt aferente realiz�rii de venituri impozabile.  
          Se constat� c� în luna … 2006, societatea înregistreaz� eronat nota contabil� 
aferent� extraselor de cont bancar, înregistrând pe contul 666 "cheltuieli privind 
dobânzi " suma de … lei. In extrasul de cont suma de … lei reprezint� rambursare de 
credit conform extraselor anexate iar aceast� sum� este defalcat� astfel: … lei 
restituire credit �i … dobânzi bancare. 
 Dobânzile bancare înregistrate în luna … 2006 în contul 666, sunt în sum� total� 
de … lei din care … lei eronat înregistrate, majorându-se astfel cheltuielile cu 
dobânzile din contul 666, nejustificat, înc�lcându-se art.21 aliniat (4) litera f) din Legea 
571/2003 R.  
          S-a stabilit impozit pe profit suplimentar în sum� de … lei aferent cheltuielilor cu 
dobânzile bancare prin înc�lcarea art.21 alin.1 si alin.4 litera f din Legea 571/2003 R.  
     3). In luna … 2007, societatea înregistreaz� venituri din vânzare de m�rfuri în sum� 
de … lei, �i înregistreaz� în contul de cheltuieli cu m�rfurile suma de … lei mai mare 
decât veniturile. La baza notei contabile nu este un act justificativ privind sc�derea din 
gestiune a m�rfurilor. Diferen�a de … lei (… – …) reprezint� cheltuial� nedeductibil�, 
neavând un document justificativ pentru majorarea cheltuielilor cu m�rfurile, astfel s-a 
stabilit un debit suplimentar la impozitul pe profit în sum� de … lei, înc�lcându-se 
art.21 alin.4 litera f din Codul Fiscal.  
    4). Societatea în trim.IV 2006, înregistreaz� în contul 658 cheltuieli privind amenzi �i 
major�ri în sum� de … lei, în condi�iile în care acestea sunt cheltuieli nedeductibile, 
fapt pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de … lei, conform 
conform art.21 alin.4 litera b din Legea 571/2003.  

          Diferen�a total� privind debitul suplimentar stabilit în prezentul act de control 
este de … lei (… + …. + … + …). 

          Pentru diferen�a de debit reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar, în 
sum� de … lei s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de … lei pentru perioada 
….2005 - ….2008.  

Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat�  

          In perioada verificat� unitatea înregistreaz� venituri din activitatea desf��urat� 
comer� cu am�nuntul de materiaIe de construc�ii cu pondere c�r�mid� -  cod CAEN - 
5212.  

     1) Facturile înregistrate de societate �i prezentate la punctul 1) de la impozitul pe 
profit reprezentând "servicii de publicitate �i marketing" fiind considerate cheltuieli care 
nu sunt efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, taxa pe valoarea ad�ugat� 
dedus� este f�r� drept de deducere.  

      Veniturile înregistrate de societate pe toat� perioada anului 2005 - 2007, sunt 
venituri din comer�, livr�ri de m�rfuri -c�r�mid�- în procent de aproximativ 98% c�tre 
beneficiarul SC Y SRL, societatea care i-a furnizat aceste servicii publicitate �i de 
marketing, deci nu erau necesare aceste cheltuieli mari având în vedere �i faptul c� nu 



 6 

au avut niciun efect aceste servicii - cifra de afaceri a sc�zut considerabil fa�� de anul 
2004.  
        In concluzie, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor cheltuieli cu servicii 
publicitare �i de marketing în sum� de … lei, este f�r� drept de deducere conform 
Capitolului X din Regimul Deducerilor, art.145 aliniat (3) din Legea 571/2003.  
     2) Societatea X SRL, începând din luna decembrie a anului 2005 încaseaz� cu 
ordine de plat� avansuri înregistrate în contul 419 Clien�i, f�r� a colecta TVA.  
          Suma de … lei reprezint� debit stabilit suplimentar reprezentând TVA necolectat 
aferent sumelor încasate sub form� de avansuri clien�i, conform art.135 aliniat 2 din 
Legea 571/2003 R.  
     3) In luna …2005 se înregistreaz� în jurnalul de cump�r�ri factura nr….din data de 
….2005 de la SC Z SRL cu suma de … lei înregistrat� în contuI 2133 - mijloace de 
transport �i TVA aferent în sum� de … lei, îns� nu s-a g�sit aceast� factur� în actele 
contabile, aferente lunii … 2005. In luna … 2006, factura mai sus men�ionat� de la SC 
Z SRL, apare din nou înregistrat� în jurnal �i contabilizat� îns� cu sumele de … lei �i 
TVA aferent în sum� de … lei.  
          Inregistrarea din luna .. 2005 în jurnalul de cump�r�ri, este considerat� 
înregistrare f�r� documente justificative, aceia�i factur� este înregistrat� �i în …2006, 
astfel suma de … lei reprezint� TVA de plat� stabilit� suplimentar prin majorarea TVA 
deductibil� f�r� acte justificative, conform art.146 alin.1 litera a) din Codul Fiscal.  
     4) In luna … 2007, TVA deductibil� din actele contabile - facturi fiscale - este de … 
lei, iar societatea înregistreaz� prin nota contabil� eronat TVA deductibil� în sum� de 
… lei, sum� înregistrat� �i în decont de TVA, deci prin înregistratrea eronat� a TVA 
deductibil�, reiese diferen�a de … lei reprezentând, diferen�a stabilit� de plat� prin 
majorarea TVA deductibil� nejustificat, conform art.146 aliniat 1 litera a) din Codul 
Fiscal.  
    5) In eviden�a contabil� TVA de plat� este în sum� de … lei, îns� TVA de plat� 
declarat� este de … lei, astfel reiese o diferen�� de … lei, suma declarat� în plus fa�� 
de actele contabile, care se datoreaz� nedepunerii declara�iilor fiscale pentru perioada 
… - … 2007 �i astfel în data de ….2008, societ��ii i s-a aplicat contraven�ie cu amend� 
de … lei, conform PV de contraven�ie nr… de c�tre AFP Or��tie.  
         De asemenea, diferen�a de debit se mai datoreaz� �i faptului c� unele deconturi 
de TVA au fost eronat întocmite, astfel suma de … lei reprezint� TVA de plat� declarat 
în plus �i de care se va �ine seama la decizia de impunere. S-au înc�lcat prevederile 
art.80 aliniat 3 din OG nr.92/2003 republicat�.  
        Diferen�a total� privind TVA stabilit� suplimentar în prezentul act de control este 
de … lei.  
        Pentru diferen�a de debit reprezentând TVA de plat� stabilit� suplimentar în sum� 
de … lei, s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de … lei pentru perioada …2005 
- …2008.  
 

      III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare, se re�in urm�toarele: 
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      SC X SRL, are sediul în Or��tie, str..., bl...., jude�ul Hunedoara, înregistrat� la 
ORC sub nr.J.../.../..., cod unic de înregistrare ... atribut RO, reprezentat� prin 
doamna C.R. în calitate de director. 
 
       Perioada supus� verific�rii: …2005 – ….2007.    
 
      A. In ceea ce priveste impozitul pe profit, Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor este 
investit� s� se pronun�e asupra modului de calcul al impozitului pe profit, în 
condi�iile în care din documentele aflate la dosarul cauzei rezulta c� organele de 
inspec�ie fiscal� nu au analizat recuperarea rezultatului exerci�iului financiar al 
anului 2006 �i 2007 prin prisma prevederilor legale care expliciteaz� posibilitatea 
recuper�rii pierderilor fiscale. 
          
         In fapt, în Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit la data de …2008 de organele 
de inspec�ie fiscal� se men�ioneaza c� pentru perioada verificat�, societatea 
comercial� înregistreaz� urm�toarele rezultate financiare: 

- 2004 – profit net … lei 
- 2005 – profit net …. lei 
- 2006 – pierdere … lei 
- 2007 – pierdere …. lei   

         Pentru perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea a înregistrat cheltuieli pentru care nu au acordat drept de deducere, fapt 
pentru care au calculat impozit pe profit aferent acestor cheltuieli în sum� de … lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de … lei, f�r� a lua în calcul recuperarea 
rezultatului exerci�iului financiar al anului 2006 �i 2007 
           
         Prin contesta�ia formulat�, contestatorul precizeaz� c� “organele de inspec�ie 
fiscal� au determinat impozit aferent unor cheltuieli considerate nedeductibile, f�r� a 
lua în considerare pierderea aferent� anului 2006 �i 2007 ”. 
                   
          In drept, la art.26 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se 
precizeaz� : 
  “Pierderi fiscale 
 (1) Pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit pe profit, se 
recupereaz� din profiturile impozabile ob�inute în urm�torii 5 ani consecutivi. 
Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistr�rii acestora, la fiecare 
termen de plat� a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din 
anul înregistr�rii acestora.” 

 
          In leg�tur� cu aceste prevederi, la pct.73 din Hot�rârea Guvernului nr.44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, se precizeaz�:  
  “Recuperarea pierderilor anuale se face în ordinea înregistr�rii acestora, la 
fiecare termen de plat� a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în 
vigoare din anul înregistr�rii acestora.” 
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          Totodata, la art.86 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, la capitolul “Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale”, se precizeaz�: 
“(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalit��ii �i 
conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii 
obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i 
contabile, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat�, precum �i a accesoriilor 
aferente acestora.” 
                
           Analizând întreg dosarul contesta�iei, �inând seama de motivele inserate în 
contesta�ie, de constat�rile consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� din …2008, 
completate cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei �i având în vedere actele 
normative aplicabile spe�ei, se re�ine faptul c�, solicit�rile agentului economic sunt 
întemeiate. 
          In cauza se justific� motivul de care se prevaleaz� agentul economic în 
contesta�ia formulat�, pe considerentul c� organele de inspec�ie fiscal� au recunoscut 
implicit caracterul deductibil, reportabil �i recuperabil al pierderii înregistrate, re�inând 
c� societatea a înregistrat pentru anul 2006 �i 2007 pierdere .  
          Prin urmare, la stabilirea rezultatului final al inspec�iei, organele de inspec�ie 
fiscal� ar fi trebuit s� �in�  cont de pierderea înregistrat� de c�tre contribuabil. 
          Raportat la starea de fapt anterior descris�, în raport cu prevederile legale în 
vigoare referitoare la recuperarea pierderilor fiscale �i a profiturilor impozabile ob�inute 
de contestatar în perioada urm�toare înregistr�rii acestor pierderi, se re�ine c� nu mai 
subzist� în totalitate obliga�iile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..../...2008 emis� în urma 
verific�rii dispuse, fapt pentru care urmeaz� ca, în conformitate cu prevederile art.216 
alin.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, s� se admit� contesta�ia pentru suma de … lei reprezentând: 
-   ... lei - impozit pe profit 
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente 
 
   B. In ceea ce prive�te cap�tul de cerere referitor la stabilirea cheltuielilor 
nedeductibile la calculul impozitului pe profit �i a cap�tului de cerere referitor la 
taxa pe valoarea ad�ugat�, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a cauzei, în condi�iile în care actul administrativ fiscal prin 
care au fost stabilite obliga�ii fiscale se afl� în stadiul de  urm�rire �i cercetare, 
nefiind înc� stabilit caracterul infrac�ional al faptei care are influen�� direct� �i 
esen�ial� asupra pl��ii obliga�iilor fiscale. 
               
         In urma inspec�iei fiscale efectuat� de Activitatea de Inspec�ie fiscal� la SC X 
SRL din Or��tie, a fost încheiat� DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..../...2008.          
     
          Cu adresa nr…./….2008, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului prin 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, a înaintat Parchetului de pe lâng� Tribunalul 
Hunedoara sesizarea penal� privind constat�rile efectuate cu ocazia inspec�iei fiscale, 
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în vederea constat�rii existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive ale unei 
infrac�iuni.  
           
          Cu privire la cazul în spe�� se re�ine c� între stabilirea obliga�iilor fiscale 
datorate, constatate prin actul administrativ fiscal �i contestat de peti�ionar� �i 
stabilirea caracterului infrac�ional al faptelor s�vâr�ite exist� o leg�tur� de 
interdependen�� de natur� a avea influen�� asupra cauzei supuse solu�ion�rii.    
 
         In drept, în conformitate cu Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, art.213 alin.5 prevede: 
           “ Solu�ionarea contesta�iei : 
    (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.” 
 
          Potrivit art.214 alin.1 lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, se  precizeaz�: 
        “ Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 
administrativ� 
    (1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie motivat�, 
solu�ionarea cauzei atunci când: 
         a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept 
cu privire la existen�a indiciilor s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei constatare ar 
avea o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� în procedura 
administrativ�. 
  
          Prioritatea de solu�ionare în spe�� o au organele penale care se vor pronun�a 
asupra caracterului infrac�ional al faptei ce atrage  plata la bugetul statului a obliga�iilor 
datorate �i constatate în virtutea faptei infrac�ionale, potrivit principiului de drept " 
penalul �ine în loc civilul ", consacrat prin art. 19 alin.2 din Codul de procedur� 
penal�. 
         Astfel, între stabilirea obliga�iilor bugetare constatate prin actul administrativ 
fiscal �i stabilirea caracterului infrac�ional al faptelor s�vâr�ite exist� o strâns� 
interdependen�� de care depinde solu�ionarea cauzei supus� judec��ii.  
 Ca urmare, organele administrative nu se pot pronun�a pe fondul cauzei înainte 
de a se finaliza solu�ionarea urm�ririi �i cercet�rii penale cu privire la încadrarea 
judiciar� a faptelor s�vâr�ite �i anume dac� acestea se încadreaz� în categoria actelor 
de evaziune fiscal�. 
             Conform celor precizate mai sus, se re�ine c� pân� la pronun�area unei solu�ii 
definitive pe latura penal� a cauzei, Direc�ia  general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara, nu se poate  investi cu solu�ionarea pe fond a cauzei, motiv pentru care 
urmeaz� s� se suspende solu�ionarea cauzei civile. 
          Func�ie de solu�ia pronun�at� pe latura penal�, procedura administrativ� va fi 
reluat� în conformitate cu cele precizate în prevederile art.214 alin.3 Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care 
stipuleaz�: 
     “ Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale administrativ� 
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       (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea sau, dup� caz, la expirarea termenului stabilit de 
organul de solu�ionare competent potrivit alin.(2), indiferent dac� motivul care a 
determinat suspendarea a încetat sau nu.” 
 

           Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 alin.1 �i alin.4 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, coroborat cu 
art.19 alin.2 din Codul de procedur� penal�, se  

DECIDE 
      1. Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL din Or��tie pentru suma de … 
lei reprezentând: 
-   ... lei - impozit pe profit 
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente 
 
      2. Suspendarea  solu�ion�rii cauzei pentru suma de … lei reprezentând: 
-   ... lei - impozit pe profit 
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente 
-   ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�   
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente 
pân� la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal�, procedura administrativ� 
urmând a fi reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile 
legii, conform celor re�inute . 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
          


