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  MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii  

 
            

 DECIZIA nr. 611 / 2019 
                                        privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

S.C. ...S.R.L.  
                                           din comuna ... 
 
 

Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul Direc Ńiei Generale Regionale a Finan Ńelor 
Publice Ploie şti  a fost sesizat de Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice ... – 
Inspec Ńie Fiscal ă, prin adresa nr....– înregistrată la D.G.R.F.P. Ploieşti sub nr....., asupra 
reluarii procedurii de soluŃionare a contesta Ńiei  formulată de S.C. ...S.R.L din comuna ..., 
împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor 
de impozitare stabilite în cadrul inspecŃie fiscale la persoane juridice nr. ..., act administrativ 
fiscal  emis de A.J.F.P. ..., comunicat societăŃii comerciale la data de 28 februarie 2017. 

 
  S.C. ...S.R.L. are domiciliul fiscal în comuna .... judeŃul ..., este înregistrată la O.R.C. ... 
sub nr.... şi deŃine codul unic de înregistrare nr..... 

 
  Prin Decizia nr…. emisă de D.G.R.F.P. Ploieşti – Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, 
soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ...S.R.L. a fost suspendată pentru TVA 
suplimentar ă în sum ă de ... lei şi pentru impozitul pe profit suplimentar în sum ă de ... lei  
stabilite prin Decizia de impunere nr..., procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea 
cu caracter definitiv a motivului care a determinat suspendarea, în condiŃiile legii, conform celor 
reŃinute prin decizia sus menŃionată. 

Sesizarea penala nr. ... şi Procesul Verbal nr. ... încheiat la S.C. ...S.R.L., ale cărui 
constatări se regăsesc şi în Raportul de inspecŃie fiscală nr. ... care a stat la baza emiterii 
Deciziei de impunere nr. ... în ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată în sumă de ..lei şi 
impozitul pe profit în sumă de ... lei, a format obiectul dosarului penal nr. … aflat pe rolul 
Parchetului de pe langa Tribunalul .... 

Prin Ordonan Ńa din …  emisa în Dosarul nr…. de Parchetul de pe lângă Tribunalul ... s-a 
dispus clasarea cauzei privind pe numitul … în calitate de administrator al S.C. ...S.R.L. 
cercetat sub aspectul săvârşirii infracŃiunii de evaziune fiscală prevăzută de art.9 din Legea 
nr.241/2005, întrucât fapta sa nu era de natură penală. 

Urmare adresei nr…. prin care societatea ...S.R.L. solicită reluarea procedurii de 
soluŃionare a contestaŃiei înregistrată la A.J.F.P. ... sub nr. …, organul de soluŃionare a 
contestaŃie a solicitat organelor de inspecŃie fiscală din cadrul A.J.F.P. ... să precizeze dacă 
OrdonanŃa de clasare din data de … a rămas definitivă, în vederea reluării procedurii 
administrative. 

Prin adresa nr.... înregistrată la D.G.R.F.P. Ploieşti sub nr...., AdministraŃia JudeŃeană a 
FinanŃelor Publice ... – Activitatea de InspecŃie Fiscală menŃionează că OrdonanŃa de clasare 
din data de … pronunŃată de Parchetul de pe langa Tribunalul ... în dosarul … privind societatea 
comerciala ...S.R.L. este definitivă, încetând astfel motivul care a determinat suspendarea 
soluŃionării contestaŃiei. 
  Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.277 alin.(3) şi art.272 alin.(2) 
lit.a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vigoare la data reluării procedurii de soluŃionare a contestaŃiei, coroborate cu 
pct.14.5 din OPANAF nr.3741/2015 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului VIII 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Direc Ńia General ă Regional ă a 
Finan Ńelor Publice Ploie şti  prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii va relua procedura de 
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soluŃionare a contestaŃiei formulată de S.C. ...S.R.L. pentru suma totală contestată de … lei 
reprezentând: 

- ... lei - TVA suplimentară; 
 - ... lei - impozit pe profit suplimentar. 

  
  I. Sus Ńinerile societ ăŃii contestatoare sunt urm ătoarele:  

“[…]1.1 ÎnfiinŃarea SocietăŃii ...S.R.L. 
La data de …, a fost încheiat contractul de finanŃare POSDRU/… între Ministerul Fondurilor Europene-

DirecŃia Generală Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (…) şi … (Anexa 1). 

Obiectul acestui contract îl constituie acordarea finanŃării nerambursabile de către AM POSDRU, prin 
Organismul Intermediar pentru Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OI Posdru), în 
scopul implementării proiectului “…”. 

Conform prevederilor contractuale şi anexelor aferente, finanŃarea nerambursabilă se acordă beneficiarului 
(unic sau parteneriat compus din două sau mai multe entităŃi cu personalitate juridica, înregistrate în România 
şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene).[…] 

Valoarea totală eligibilă a contractului este de … lei, beneficiarului revenindu-i obligaŃia exclusivă de a 
implementa proiectul (Anexa 2).[…] 

Particularitatea proiectului constă în generarea de venituri, astfel încât câştigurile obŃinute ca urmare a 
activităŃii celor trei SES-uri vor fi reînvestite în grupul Ńintă vulnerabil.[…] 

La data de …, a fost înfiinŃată Societatea ...S.R.L., pe durată nedeterminată (Anexa 4), având ca domeniu de 
activitate principal “ActivităŃi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale” (cod CAEN 
8720).Potrivit informaŃiilor existente în extrasul emis de către Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului, dl. Roman 
Viorel deŃine calitatea de administrator al societăŃii. De asemenea, există următorii asociaŃi: 

• … 
• dl ... 
• dna ... 

Conform Regulamentului de FinanŃare (Anexa 5) în cadrul proiectelor asociaŃiei ..., primit de către 
SOCIETATEA ...S.R.L., la data de …., obiectul schemei de minimis (reprezentând sumele destinate SES-urilor 
înfiinŃate/dezvoltate) constă în acordarea sprijinului financiar nerambursabil către aceste structuri.[…] 

Atribuirea ajutorului de minimis, de la finanŃator către beneficiarii SES, se va realiza în temeiul unui contract 
de subvenŃie. Prin urmare, reprezentanŃii legali ai SES au obligaŃia de a deschide un cont în care se vor vira 
sumele aferente cererilor de finanŃare întocmite (ajutorul financiar de minimis), astfel încât toate operaŃiunile 
financiare să se deruleze exclusiv prin contul destinat proiectului.[…] 

Între (si SOCIETATEA … S.R.L. a fost încheiat un contract privind acordarea şi utilizarea subvenŃiei pentru 
cheltuielile structurii de economice socială, în baza proiectului “….”, finanŃate din Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.[…] 

În vederea transferului sumelor aferente ajutorului de minimis, între beneficiar şi SES este necesară 
semnarea unui contract de subvenŃie, în conŃinutul căruia vor fi cuprinse clauze contractuale cu privire la asumarea 
şi respectarea, de către SES , a prevederilor Contractului de finanŃare semnat de către Solicitant (…) şi AM/OI 
POSDRU, sens în care se vor prelua cauzele “mutatis mutandis” […] 

La clauza 7.1.8 din contract se prevede, în mod expres, faptul că S.C. ...S.R.L. prin reprezentantul legal, are 
obligaŃia de a crea şi menŃine locuri de muncă, de a remunera personalul angajat în cadrul SES, de a organiza şi 
coordona procesele de producŃie/servicii ce îi revin. 

1.2 Aspecte privind controlul efectuat de către organele de inspecŃie fiscală 
Societatea ...S.R.L. a fost supusă unui control inopinat, în perioada …, având ca obiect verificarea anumitor 

elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situaŃia fiscală faptică, precum şi constatarea, analizarea şi 
evaluarea unui risc fiscal specific, în temeiul dispoziŃiilor art.134 alin.(2) lit.c) CPF.[…] 

Din verificările efectuate s-a constatat, prin procesul verbal încheiat la data de .., faptul că ...S.R.L. este 
înregistrată ca fiind plătitoare pe veniturile microintreprinderilor şi neînregistrată ca plătitoare de TVA. 

Conform bilanŃului contabil din data de 31.12.2015, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de … lei, 
formată din următoarele venituri: 

a) venituri în cuantum de …lei, înregistrate în contul 704 “Venituri din lucrări executate şi prestări efectuate”; 
b) venituri în cunatum de … lei, înregistrate în contul 741 “Venituri din subvenŃii de exploatare”; 
Controlul inopinat a vizat, cu precădere, veniturile înregistrate în contul 741, de către ...S.R.L.[…] 
Societatea ...S.R.L. a fost supusă inspecŃiei fiscale parŃiale, în perioada …, având ca obiect obligaŃiile 

referitoare la impozitul pe profit, aferent perioadei …şi al taxei pe valoarea adăugată aferentă, perioadei 
01.08.2015 -30.09.2016.[…] 

La data de 31.12.2015, organele de inspecŃie fiscală au stabilit o bază impozabilă suplimentară pentru 
impozitul pe profit, în sumă de … lei, pentru care s-a calculat, în mod suplimentar, impozit pe profit în sumă de … 
lei[…] 

FaŃă de pierderea declarată de către societate  (… lei), a fost modificat acest cuantum cu suma de …, 
urmare a efectuării controlului. 
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În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, pentru perioada 01.08.2015 – 30.09.2016, organele de 
inspecŃie fiscală au stabilit o bază impozabilă suplimentară, în cuantum de … lei, pentru care s-a calculat o taxă pe 
valoare adăugată, în sarcina societăŃii, în cuantum de … lei.[…] 

Încadrarea SocietăŃii … S.R.L. în categoria contribuabililor obligaŃi să plătească impozit pe profit şi T.V.A. s-a 
făcut exclusiv pe baza depăşirii plafoanelor de 35.000 euro, respectiv 65.000 euro, prevăzute de către Vechiul Cod 
fiscal, fără a fi avute în vedere împrejurările relevante şi situaŃia de fapt completă, referitoare la provenienŃa şi 
utilizarea sumelor de bani aflate în contul 741:”Venituri din subvenŃii de exploatare”. 

2.Motivele contestaŃiei 
2.1. Subscrisa nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile în scopuri de TVA şi nu datorează 

impozit pe profit.[…] 
Urmare analizei de către organele fiscale a acestor documente, s-a stabilit faptul că beneficiarul unic al 

subvenŃiei este ..., având în vedere faptul că, atât cererile de finanŃare, cât şi încasarea directă a subvenŃiei, de la 
Ministerul Fondurilor Europene, se realizează de către această asociaŃie. 

La baza acestei opinii eronate au fost invocate dispoziŃiile Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice nr. 
1802/2014, SecŃiunea 4.11, pct. 392 alin.(1) […] 

În contractul de finanŃare, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi ..., se precizează în mod expres 
faptul că AsociaŃia Aliat este îndreptăŃită să încheie contracte de subvenŃie cu structuri de economie socială, în 
vederea realizării obiectivelor urmărite prin finanŃarea proiectului […]. 

În InstrucŃiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanŃate în cadrul DMI 6.1 
“Dezvoltarea Economiei Sociale” se prevede faptul că, pentru transferul sumelor aferente ajutorului de minimis[…], 
între beneficiarul fondurilor europene şi SES cu personalitate juridică distinctă, se va încheia un contract de 
subvenŃie.[…] 

Conform art. 3 pct. 4 lit. b) din aceeaşi instrucŃiune, cheltuielile care intră sub incidenŃa schemei de ajutor de 
minimis se justifică cu următoarele documente: 

-contractele de subvenŃie; 
-contractele individuale de muncă aferente personalului angajat în cadrul structurilor de economie socială; 
-ordinele de plată ce atestă transferul sumelor aferente ajutorului de minimis către structurile sociale cu 

personalitate juridică distinctă (de la beneficiar către SES);[…] 
În momentul edictării unui act normativ, perspectiva avută în vedere de către legiuitor constă în aceea că 

prevederile legale trebuie interpretate şi aplicate astfel încât să îşi producă pe deplin efectele, iar nu să aducă 
atingere drepturilor şi garanŃiilor procedurale ale părtilor.[…] 

DispoziŃiile Codului Fiscal, interpretate şi aplicate din perspectiva Directivei 2006/112/CE, reglementează 
condiŃiile ce trebuie îndeplinite pentru a ne afla în prezenŃa unei persoane impozabile în materie de TVA. Dintre 
acestea, două sunt esenŃiale: calitatea de persoană impozabilă şi desfăşurarea unei activităŃi economice.[…] 

Este evident că activitatea desfăşurată de subscrisa, SES în cadrul unui program de reabilitare socială 
implicând fonduri nerambursabile nu reprezintă o activitate economică în sensul art. 127 CF. 

Conform jurisprudenŃei CJUE s-a statuat că, în legătură cu activităŃile economice, doar tranzacŃiile efectuate 
cu plată sau în schimbul unui preŃ sunt luate în considerare. De asemenea, este necesar să existe o legătură 
juridică directă între persoana care primeşte plata şi persoana care efectuează plata. 

În prezenta cauză, vă rugăm să constataŃi faptul că preŃurile plătite de către persoanele care îşi exprimau 
opŃiunea de a beneficia de serviciile oferite nu au o legătură juridică directă cu SocietateA ...S.R.L..[…] 

Chiar şi în ipoteza în care se va considera că Societatea ...S.R.L.desfăşoară o activitate economică, 
modalitatea de derulare a acestuia nu reprezintă un caracter independent, deoarece în Regulamentul de FinanŃare 
[…]se menŃionează obiectul schemei de minimis, şi anume acordarea sprijinului financiar nerambursabil către 
aceste structuri de economie socială. 

Un alt argument constă în faptul că această structură de economie socială nu dispune de o libertate de 
organizare corespunzătoare în ceea ce priveşte resursele materiale şi umane folosite pentru exerciŃiul activităŃii în 
discuŃie. 

Pe cale de consecinŃă, subscrisa nu poate fi considerată că îşi desfăşoară obiectul de activitate în mod 
independent, de vreme ce realizarea activităŃilor, aferente proiectului, presupune resurse financiare, obŃinute pe 
baza cererilor de rambursare. 

Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene a statuat că noŃiunea de persoană impozabilă implică desfăşurarea 
unor acte aferente unei activităŃi economice efective, efectuate în scopul desfăşurării unei viitoare activităŃi 
taxabile.[…] 

Având în vedere aceste argumente, rezultă fără putinŃă de tăgadă faptul că Societatea ...S.R.L. nu se 
încadrează în categoria persoanelor impozabile în scopuri de TVA, întrucât nu înregistrează cifră de afaceri, în 
sensul propriu.[…] 

2.2 Subscrisa nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute de lege pentru a fi supusă impozitului pe profit.[…] 
De asemenea, deciziile atacate sunt nelegale, deoarece raportul de inspecŃie fiscală nr. …., nu cuprinde o 

descriere amănunŃită sub aspectul constatărilor referitoare la obligaŃiile fiscale ale subscrisei în materia impozitului 
pe profit şi T.V.A..[…] 

2.3 IncidenŃa scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată 
Conform art. 141 lit. i) CF ,”Următoarele operaŃiuni de interes general sunt scutite de taxă prestările de 

servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenŃa şi/sau protecŃia socială, efectuată de instituŃiile publice 
sau de alte entităŃi recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni”[…] 
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Având în vedere circumstanŃele activităŃii desfăşurate de subscrisa, SES în cadrul unui program vizând 
fonduri nerambursabile, apreciem că este incidentă această scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată. 

2.4 JurisprudenŃa relevantă a CurŃii Europene a Drepturilor Omului şi Curtea de JustiŃie a Uniunii 
Europene[…] 

S-au încălcat principiile certitudinii impunerii şi a predictibilităŃii legii fiscale. 
ObligaŃia de plată stabilită în sarcina subscrisei încalcă principiul certitudinii impunerii care guvernează 

taxele şi impozitele fiscale.[…]”. 
 
II. Din Decizia de impunere nr.F–…, respectiv din anexa la aceasta – Raportul de 

inspecŃie fiscală nr.F–…, rezultă următoarele: 
  * În acest Raport,  la Capitolul III – Constat ări fiscale,  s-a consemnat (citat): 

„[...] Inspectia fiscala privind impozitul pe profit s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 
privind Codul fiscal, Titlul II, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 44/2004 si 1861/2006 de aprobare a 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si 
in baza Titlului II din Legea 227/2015 si HG1/2016. [...] 
 Conform datelor din evidenta contabila a societatii organele de inspectie fiscala au constatat ca in cursul 
anului 2015 societatea a incasat prin instrumente bancare suma de … lei, reprezentand sume de bani virate de … 
in contul ... SRL. Aceste sume de bani au fost inregistrate de societate in contul 741 cu explicatia transfer conform 
contract subventie  - anexam fisa cont 741(anexa nr. 4). 
 In timpul controlului societatea verificata, prin reprezentantul sau legal a prezentat in afara de documentele 
de evidenta contabila si urmatoarele documente:  
- contractul de finantare POSDRU/… incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene in calitate de finantator si … in 
calitate de beneficiar unic  al proiectului „… '' si  
- contractul nr. … incheiat intre  …  in calitate de Finantator   si ...– in calitate  de beneficiar  al carui obiect il 
reprezinta acordarea de catre finantator si primirea si utilizarea de catre Beneficiar a finantarii nerambursabile sub 
forma de subventie  pentru infiintarea  si dezvoltarea unei structuri de economie sociala „ SES'' . 

 Avand in vedere cele inscrise in contractele mentionate mai sus se intelege ca beneficiarul unic al subventiei  
este …, care este si cel care intocmeste cererea de finantare si care incaseaza direct subventia de la Ministerul 
Fondurilor Europene.  
 Conform OMFP 1802/2014 privind reglementarile contabile la Sectiunea 4.11 Subventii ,punctul 392 alin (1) 
se specifica: ''In categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. 
Acestea pot fi primite de la :guvernul propriu-zis,agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si 
internationale '', rezultand in cazul de fata ca fiind subventii  doar fondurile nerambursabile incasate de … de la 
Ministerul Fondurilor Europene, iar pentru societatea ...SRL aceste sume reprezinta in fapt venituri impozabile ale 
perioadei. 
 Avand in vedere cele mentionate in contractul de finantare, precum si cele  prevazute  in OMFP 1802/2014 
organele de inspectie fiscala apreciaza in conformitate cu prevederile art. 6 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedura Fiscala ca aceste sume incasate de ... SRL de la …sunt considerate eronat subventii, ele in fapt 
reprezinta venituri impozabile ale perioadei respective. Organele de inspectie fiscala apreciaza aceste sume ca 
fiind venituri ale societatii avand in vedere cele prevazute prin  OMFP 1802/2014 Sectiunea 4.17.1 Venituri  la 
punctul 431  asa cum sunt definite veniturile si anume:  
(1) ''In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati 
curente, cat si castigurile din orice alte surse'' si la alin (2) ''Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o 
entitate, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitati conexe acestora.'' 

Mai mult decat atat transferul acestor sume de bani, care de fapt reprezinta subventie doar pentru  … in 
calitate de beneficiar unic al subventiei, asa cum este prevazut in Contractul de Finantare POSDRU/…  reprezinta 
plata unui serviciu realizat in cadrul proiectului finantat, pentru care societatea ...SRL nu a emis factura fiscala, asa 
cum prevede art.155 alin (5) lit.a) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Mentionam ca aceste venituri trebuie  
cuprinse in cifra de afaceri a societatii, lucru care de altfel a si fost facut de societate, asa cum rezulta din datele 
inscrise in formularul 20''Contul de Profit si pierdere'' din Bilantul contabil la 31.12.2015.[…] 
 Conform datelor din evidenta contabila rezulta ca la 30.06.2015 societatea inregistreaza o cifra de afaceri in 
suma de … lei, depasind astfel plafonul de scutire prevazut de art.152 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare privind taxa pe valoarea adaugata, dar si plafonul prevazut la art. 1126 de 
65.000 de euro privind impunerea microintreprinderilor, devenind astfel incepand cu 01.04.2015               (trimestrul 
2 ) platitoare de impozit pe profit si incepand cu 01.08.2015 platitoare de TVA.  
 In conformitate cu prevederile art.1128 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal societatea avea obligatia sa 
comunice organelor fiscale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, iar conform 
prevederilor art. 153 alin (1) lit b) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal trebuia in termen de 10 zile                   
(10.07.2015) de la sfarsitul lunii in care a depasit sau a atins acest plafon societatea trebuia sa solicite inregistrarea 
in scopuri de TVA. 

La 31.12.2015 organele de inspectie fiscala au stabilit o baza impozabila suplimentara pentru impozitul pe 
profit in suma de … lei  pentru care calculeaza suplimentar impozit pe profit de plata in suma de … lei. Baza 
impozabila stabilita suplimentar de organele de inspectie fiscala este constituita din  :  
- venituri in suma de … lei ( inregistrate in contul  741 si 704 ) 
- cheltuieli in suma de … lei  
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- cheltuieli considerate nedeductibile de organul de inspectie fiscala in suma de … lei.  
 Mentionam ca organul de inspectie fiscala  considera  in baza prevederilor art.21 alin 1 din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal  aceste cheltuileli ca fiind nedeductibile la calculul impozitului pe profit intrucat nu au fost 
destinate realizarii de operatiuni impozabile , mai mult decat atat au fost inregistrate pe costuri in mod eronat, ele 
nefiind in fapt consumate iar societatea in cazul de fata prezentand situatii financiare  care nu reflecta realitatea. 
Avand in vedere ca pentru anul 2015 societatea a calculat si declarat impozit pe veniturile microintreprinderilor in 
suma de …lei organele de inspectie fiscala stabilesc de plata suplimentar impozit pe profit in suma de … lei .[…] 
 TVA colectată 
 Având în vedere cele menŃionate mai sus pentru perioada 01.08.2015 – 30.09.2016 organele de inspecŃie 
fiscală au stabilit o bază impozabilă suplimentară în sumă de … lei pentru care a calculat Tva colectata 
suplimentar ă în sum ă de … lei (anexa nr. 3). 
 Baza impozabilă a fost stabilită de organele de inspecŃie fiscală în conformitate cu prevederile art. 137 din 
Legea 571/2003, art. 286 din Legea 227/2015, art. 152 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, OMFP1802/2014 
Sectiunea 4.17.1 Venituri la punctul 431 si prevederile art. 6 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
fiscală.[…]” 
 

 III. Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contesta Ńiei, în urma analizei 
efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada supus ă inspec Ńiei fiscale, 
consemnate în actele administrative fiscale atacate , organul de solu Ńionare a cauzei 
constat ă: 
  * Raportul de inspec Ńie fiscal ă nr.F-... întocmit de  organele fiscale aparŃinând A.J.F.P. 
... – Activitatea de InspecŃie Fiscală a avut ca obiectiv verificarea impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor pentru perioada 02 februarie 2015 – 31 martie 2015, verificarea impozitului 
pe profit pentru perioada  01 aprilie 2015 – 30 septembrie 2016 şi a taxei pe valoarea adăugată 
pentru perioada 01 august 2015 – 30 septembrie 2016, datorate bugetului general consolidat al 
statului de către SC ...SRL. 
  S.C. ...S.R.L. are ca obiect principal de activitate ”....” - cod CAEN .... 

Urmare constatărilor consemnate în Raportul de InspecŃie Fiscală nr.F–.., în baza căruia a 
fost emisă Decizia de impunere nr.F–…, organele de inspecŃie fiscală din cadrul A.J.F.P. ... au 
stabilit obliga Ńii fiscale suplimentare  contestate în sum ă total ă de … lei , reprezentând: 

- ... lei - TVA suplimentara; 
- .. lei - impozit pe profit suplimentar. 
Din verificările efectuate, organele de inspecŃie fiscală au constatat că ... a transferat către 

S.C. ...S.R.L. venituri în sumă de .. lei care au fost considerate subvenŃii şi care au fost tratată 
ca venituri neimpozabile.  

Având în vedere că în speŃă s-a ridicat problema omisiunii calculării şi plăŃii impozitului pe 
profit şi TVA pentru venitul încasat în sumă de … lei, organele de inspecŃie fiscală au întocmit şi 
transmis Parchetului de pe lângă Tribunalul ..., Sesizarea penala nr. ... şi Procesul Verbal nr. ... 
încheiat la S.C. ...S.R.L., ale cărui constatări se regăsesc şi în Raportul de inspecŃie fiscală nr. 
... care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... în ceea ce priveşte taxa pe valoarea 
adăugată în sumă de .... lei şi impozitul pe profit în sumă de ... lei. 
 Astfel, în  temeiul art.277 alin.(1) lit.a) şi art. 279 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia nr.... emisă de 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale Regionale a FinanŃelor Publice 
Ploieşti, la punctul (1) s-a dispus suspendarea soluŃionarii contestaŃiei formulată de ...SRL 
împotriva Deciziei de impunere nr. … emisă de AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice ... 
în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr...., pentru TVA suplimentară în sumă de ... lei şi pentru 
impozitul pe profit în sumă de ... lei, procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea cu 
caracter definitiv a motivului care a determinat suspendarea, în condiŃiile legii.  
  Prin OrdonanŃa din data de … pronunŃată de Parchetul de pe langa Tribunalul ... în 
dosarul .. privind societatea comerciala ...S.R.L. s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul 
săvârşirii infracŃiunii de evaziune fiscala, soluŃie rămasă definitivă. 
 
 *Prin contesta Ńie societatea sus Ńine  următoarele: 
 -Nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile în scopuri de TVA şi nu datorează 
impozit pe profit, întrucât nu sunt îndeplinite condiŃiile esenŃiale, respectiv calitatea de persoană 
independentă şi desfăşurarea unei activităŃi economice. 
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 -Societatea consideră că activitatea desfăşurată este scutită de TVA, fiind incidente 
prevederile art. 141 lit. i) din Codul fiscal. 
 -Organele fiscale au tratat distinct două societăŃi înfiinŃate în acelaşi scop care au primit 
finanŃare prin intermediul ..., respectiv veniturile incasate de SC ...S.R.L. au fost considerate 
impozabile, iar veniturile încasate de S.C. ... S.R.L au fost considerate subvenŃii. 
  

*FaŃă de sus Ńinerile p ărŃilor şi având în vedere prevederile legale în vigoare din 
perioada supusă inspecŃiei fiscale, rezultă următoarele : 

Referitor la TVA suplimentar ă în sum ă de … lei şi la impozitul pe profit în sum ă de 
… lei stabilite prin Decizia de impunere nr….  
 În fapt, urmare verificărilor efectuate organele de inspecŃie fiscală din cadrul A.J.F.P. ... au 
constatat că, în anul 2015 S.C. ...S.R.L. a încasat de la ... suma de .. lei care a fost înregistrată 
în contul 741 “Venituri din subvenŃii de exploatare” cu explicaŃia “transfer conform contractului 
de subvenŃie”, sumă care a fost considerată subvenŃie şi tratată ca neimpozabilă.  
 Pentru a justifica neimpozitarea acestei sume, societatea a prezentat pe lângă 
documentele de evidenŃă contabilă şi următoarele acte: 
 -Contractul de finanŃare POSDRU/… încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de finanŃator, şi ..., în calitate de beneficiar unic al proiectului “…; 
 -Contractul nr. … încheiat între ..., în calitate de finanŃator, şi S.C. ...S.R.L., în calitate de 
beneficiar, care are ca obiect acordarea de către finanŃator şi primirea de către beneficiar a 
finanŃării nerambursabile sub formă de subvenŃie pentru înfiinŃarea şi dezvoltarea unei structuri 
de economie socială “SES”. 
 
 Urmare verificărilor efectuate organele de inspecŃie fiscală au constatat următoarele: 
 - Prin Contractul de finanŃare POSDRU/… se prevedea că, beneficiarul unic al subvenŃiei 
era ..., asociaŃia fiind şi cea care întocmea cererile de finanŃare şi care încasa direct subvenŃiile 
de la Ministerul Fondurilor Europene. Prin urmare, reprezintă subvenŃii doar sumele încasate de 
... de la Ministerul Fondurilor Europene, iar sumele încasate de S.C. …. S.R.L. de la 
….reprezintă venituri impozabile ale perioadei.  
 -Conform datelor din formularul 20 “Contul de profit şi pierdere” al BilanŃului contabil din 
31.12.2015, societate însăşi a considerat aceste sume ca fiind venituri şi le-a inclus în cifra de 
afaceri. 
 Tinând seama de prevederile contractului de finanŃare, de documentele contabilie, precum 
şi de dispoziŃiile OMFP nr. 1802/2014, sumele transferate de ... către S.C. ...S.R.L. au fost 
considerate de organele de inspecŃie fiscală ca fiind impozabile, determinând la 30.06.2015 o 
cifră de afaceri în sumă de … lei, sumă care a depăşit plafonul de scutire de TVA de 65.000 
euro (echivalentul a 220.000 lei) prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi plafonul de 65.000 euro privind 
încadrearea ca microintreprindere prevăzut la art. 112^6 din acelaşi act normativ, devenind 
astfel plătitoare de TVA şi plătitoare de  impozit pe profit. 
 FaŃă de cele constatate, prin Decizia de impunere nr…. organele de inspecŃie fiscală au 
stabilit TVA suplimentară în sumă de … lei şi impozit pe profit suplimentar în sumă de .. lei. 
 

În drept , potrivit prevederilor art.11 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

“art. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal:  
(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înŃelesul prezentului cod, autorităŃile fiscale pot să nu 

ia în considerare o tranzacŃie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacŃii pentru a 
reflecta conŃinutul economic al tranzacŃiei. În cazul în care tranzacŃiile sau o serie de tranzacŃii sunt calificate ca 
fiind artificiale, ele nu vor fi considerate ca făcând parte din domeniul de aplicare al convenŃiilor de evitare a dublei 
impuneri. Prin tranzacŃii artificiale se înŃelege tranzacŃiile sau seriile de tranzacŃii care nu au un conŃinut economic 
şi care nu pot fi utilizate în mod normal în cadrul unor practici economice obişnuite, scopul esenŃial al acestora fiind 
acela de a evita impozitarea ori de a obŃine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.” 

Rezultă că, art.11 alin.(1) din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, 
consacră, la nivel de lege, principiul prevalen Ńei economicului asupra juridicului , al realităŃii 
economice, în baza căruia autorit ăŃile fiscale au dreptul  să analizeze orice operaŃiune 
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(tranzacŃie) nu numai din punct de vedere juridic, ci şi din punct de vedere al scopului 
economic urm ărit de contribuabil.  În acest spirit, o tranzacŃie, normală din punct de vedere 
juridic, poate să nu fie luată în considerare sau să fie reîncadrată din punct de vedere 
economic, în scopul aplic ării legii fiscale .  

 
 Referitor la inregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, aceasta este 

reglementata la art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, care precizează: 

„art.153 - (1) Persoana impozabilă care are sediul activităŃii economice în România şi realizează sau 
intenŃionează să realizeze o activitate economică ce implică operaŃiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea 
adăugată cu drept de deducere şi/sau operaŃiuni rezultate din activităŃi economice pentru care locul livrării/prestării 
se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaŃiuni ar fi fost realizate 
în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal 
competent, după cum urmează:[...] 

b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), 
în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon; [...]” 
 În ceea ce priveşte regulile aplicabile regimului special de scutire, acestea au fost 
prevăzute la art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, care la alin.(1), alin.(2) şi alin.(6) stipulează: 

„art.152 - (1) Persoana impozabil ă stabilit ă în România  conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a cărei cifr ă de 
afaceri anual ă, declarat ă sau realizat ă, este inferioar ă plafonului de 65.000 euro , al cărui echivalent în lei se 
stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a României la data aderării şi se rotunjeşte la 
următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de tax ă, denumită în continuare regim special de 
scutire, pentru operaŃiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepŃia livrărilor intracomunitare de mijloace de 
transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). 

(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinŃă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, 
exclusiv taxa, în situaŃia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenŃa persoanelor înregistrate în 
scopuri de TVA a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an 
calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a 
operaŃiunilor rezultate din activităŃi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, 
dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaŃiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. 
(2) lit. b), a operaŃiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 
alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităŃii principale, cu excepŃia următoarelor: 

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, 
efectuate de persoana impozabilă; 

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).[...] 
(6) Persoana impozabil ă care aplic ă regimul special de scutire şi a cărei cifr ă de afaceri , prevăzută la 

alin. (2), este mai mare sau egal ă cu plafonul de scutire prev ăzut la alin. (1) trebuie s ă solicite înregistrarea 
în scopuri de TVA , conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii ori dep ăşirii plafonului . Data 
atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a 
fost atins ori depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 
153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale 
competente au dreptul să stabilească obligaŃii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi 
trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă conform art. 153.[...]” 

Totodata, prin Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(6) din Codul fiscal, 
aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, legiuitorul 
reglementează situaŃia persoanelor impozabile care au depăşit plafonul de scutire, dar nu au 
solicitat înregistrarea ca plătitori de taxă pe valoarea adaugată în regim normal. 

Astfel, potrivit pct.62 alin.(2) lit.a) din Normele metodologice de aplicare a art.152 alin.(6) 
din Codul fiscal, valabile până la data de 31.12.2015, precizează: 

„pct.62. (2)În cazul în care persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat 
înregistrarea în scopuri de TVA conform legii, organele fiscale competente vor proceda după cum urmează: 

a)în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecŃie fiscală înainte 
de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, acestea vor solicita 
plata taxei pe care persoana impozabil ă ar fi trebuit s ă o colecteze dac ă ar fi fost înregistrat ă normal în 
scopuri de tax ă conform art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi 
fost înregistrată în scopuri de TVA dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării 
nerespectării prevederilor legale. [...]”, 
iar începând cu 01.01.2016, aceste prevederi se regăsesc în Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.1/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, date în aplicarea art.310, care stipulează: 
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„84 (2)În cazul în care persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat 
înregistrarea în scopuri de TVA conform legii, organele fiscale competente procedează după cum urmează: 

a) stabilesc obligaŃii privind taxa de plată, constând în diferenŃa dintre taxa pe care persoana impozabilă ar fi 
trebuit să o colecteze şi taxa pe care ar fi avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă 
respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal dacă ar fi solicitat înregistrarea 
în termenul prevăzut de lege, dacă taxa colectată este mai mare decât taxa deductibilă, precum şi accesoriile 
aferente, sau după caz;[...]” 

Potrivit dispoziŃiilor legale antecitate, persoana impozabil ă are obliga Ńia înregistr ării ca 
plătitor de tax ă pe valoarea adaugat ă în regim normal în situa Ńia în care a constatat c ă a 
depăşit plafonul de scutire , respectiv cifra de afaceri declarată sau realizată este superioară 
sumei de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei, regimul de scutire de taxă pe valoarea adaugată 
operând asupra întregii activităŃi a persoanei impozabile, indiferent că operaŃiunile desfăşurate 
provin din operaŃiuni taxabile, scutite cu drept de deducere, scutite fără drept de deducere sau 
din operaŃiuni care nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugată. Data atingerii sau 
depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei în care 
plafonul a fost atins ori depasit. 

De asemenea, având în vedere prevederile legale susmenŃionate, în situaŃia în care 
organele de inspecŃie fiscală constată neîndeplinirea de către persoana impozabilă a obligaŃiei 
de a se înregistra ca plătitor de taxă pe valoarea adaugată în regim normal, înainte de 
înregistrare, vor solicita plata taxei  pe care  persoana impozabilă ar fi trebuit s ă o colecteze 
dacă ar fi fost înregistrat ă normal în scopuri de tax ă conform art.153 din Codul fiscal, pe 
perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de TVA 
dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării nerespectării 
prevederilor legale, iar începând cu 01.01.2016 stabilesc taxa de plat ă, constând în diferen Ńa 
dintre taxa pe care persoana impozabil ă ar fi trebuit s ă o colecteze şi taxa pe care ar fi 
avut dreptul s ă o deduc ă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost 
înregistrată în scopuri de TVA conform art.316 dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul 
prevazut de lege, dacă taxa colectată este mai mare decât taxa deductibilă. 

Baza impozabilă a taxei pe valoarea adăugată pentru perioada 01 august 2015 – 31 
decembrie 2015 se determină conform prevederilor art.137 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 

„art. 137 - (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 obŃinută sau care urmează a fi obŃinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, 
beneficiarului sau a unui terŃ, inclusiv subvenŃiile direct legate de preŃul acestor operaŃiuni;[...]”, 
iar începând cu 01.01.2016 aceste prevederi se regăsesc la art. 286 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarea formă: 

“art. 286 - (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: 
a) pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, altele decât cele prevazute la lit. b) si c), din tot ceea ce 

constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, 
beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni;[…]” 

Din textul de lege enunŃat se reŃine că, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii, baza 
impozabilă a taxei pe valoarea adăugată cuprinde tot ceea ce constituie contrapartidă obŃinută 
de furnizor din partea cumpărătorului. 

 
Stabilirea taxei pe valoarea adăugată se face în funcŃie de perioada realizării operaŃiunilor, 

şi astfel, pentru operaŃiunile efectuate de contribuabil în perioada 01 august 2015 – 31 
decembrie 2015, sunt aplicabile prevederile art.140 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale pct.23 alin.(1) şi 
alin.(2) din Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada efectuării operaŃiunilor, potrivit 
cărora: 

Codul fiscal 
„art. 140 - (1) Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaŃiunile 

impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.[...]” 
Norme metodologice 
„pct.23 (1) Taxa se determină prin aplicarea cotei standard sau a cotelor reduse asupra bazei de impozitare 

determinate potrivit legii. 
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(2) Se aplică procedeul sutei mărite pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124 în cazul cotei 
standard şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 în cazul cotelor reduse, atunci când preŃul de vânzare include şi taxa. De 
regulă, preŃul include taxa în cazul livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii direct către populaŃie, pentru care 
nu este necesară emiterea unei facturi potrivit art. 155 alin. (9) din Codul fiscal, precum şi în orice situaŃie în care 
prin natura operaŃiunii sau conform prevederilor contractuale preŃul include şi taxa.”, 
iar pentru operaŃiunile efectuate de contribuabil în anul 2016 se aplică cota standard de 20%, 
asupra bazei de impozitare, în conformitate cu prevederile art.291 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale 
pct.36 din Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr.1/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada efectuării operaŃiunilor, care 
precizează: 
 Codul fiscal 
 „art. 291 - (1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaŃiunile impozabile care nu 
sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este: 
a) 20% începănd cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016;” 
 Norme metodologice 
 „pct.36 Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile, respectiv cele care sunt supuse cotei standard 
de TVA sau cotelor reduse de TVA, prevăzute de art. 291 din Codul fiscal, taxa colectată se determină după cum 
urmează:[...] 
b) contrapartida unei livrări de bunuri/prestări de servicii trebuie considerată ca incluzând deja taxa pe valoarea 
adăugată, taxa determinându-se prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 20 x 100 / 120 în cazul cotei 
standard şi 19 x 100 / 119 începând cu data de 1 ianuarie 2017, 9 x 100 / 109 sau 5 x 100 / 105 în cazul cotelor 
reduse, în următoarele situaŃii:[...]” 
 
 Referitor la ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, art.112^6 şi 
art. 112^8 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede: 

“art. 112^6  - Impunerea microîntreprinderilor care realizeaz ă venituri mai mari de 65.000 euro sau 
venituri din consultan Ńă şi management  

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere real izează venituri mai mari de 65.000 euro  sau 
ponderea veniturilor realizate din consultanŃă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, 
aceasta va pl ăti impozit pe profit . Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în 
care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în prezentul articol, luând în considerare veniturile şi cheltuielile 
realizate de la începutul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenŃa dintre impozitul pe profit 
calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.[...] 
 art. 112^8  - Termenele de declarare a men Ńiunilor  

(4) Microîntreprinderile care intră sub incidenŃa prevederilor art. 112^6 comunică organelor fiscale teritoriale 
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului respectiv, potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală.” 

Totodata, prin Normele metodologice de aplicare a art. 112^6 din Codul fiscal, aprobate 
prin H.G. nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se precizează: 

„Pct. 11. În situaŃia în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 
euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanŃă şi management în veniturile totale este de peste 20% 
inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care limita sau ponderea au fost depăşite, 
luându-se în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Contribuabilul va comunica, în 
termen de 30 de zile de la data de la care nu mai sunt îndeplinite oricare dintre cele două condiŃii, organului fiscal 
ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea unei declaraŃii de menŃiuni, 
potrivit Codului de procedură fiscală.” 
 Potrivit acestor dispoziŃii, în situaŃia în care o microîntreprindere realizeaz ă în cursul 
unui an fiscal venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din 
consultanŃă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va pl ăti 
impozit pe profit începând cu trimestrul în care li mita sau ponderea au fost dep ăşite, 
având totodată şi obligaŃia de a comunica organului fiscal teritorial ieşirea din sistemul de 
impunere pe veniturile microîntreprinderilor. 
 

In ceea ce priveşte calculul profitului impozabil, art.19 şi art.21 alin.(1) din Legea nr. 
571/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: 
 „art. 19 – (1) Profitul impozabil  se calculează ca diferenŃă între veniturile realizate din orice sursă si 
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la 
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care se adaug ă cheltuielile nedeductibile.  La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente 
similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.[...] 
 art. 21 – (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai 
cheltuielile efectuate în scopul realiz ării de venituri impozabile,  inclusiv cele reglementate prin acte normative 

în vigoare.[...] „ 
Fată de prevederile legale susmenŃionate, se reŃine că, profitul impozabil se calculează ca 

diferenŃă 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.Cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt 
cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităŃii 
nr.82/1991, şi care sunt efectuate în scopul desfăşurării activităŃii economice. 
 
 Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei rezultă că, în anul 2015 în baza 
Contractului nr…. S.C. ...S.R.L. a încasat prin bancă de la ... suma de … lei care a fost 
considerată subvenŃie şi a fost tratată ca neimpozabilă, sumă despre care organele de inspecŃie 
fiscală au concluzionat că reprezintă un venit impozabil. 
 Potrivit celor menŃionate de organele de inspecŃie fiscală în Referatul cu propuneri de 
soluŃionare, suma de … lei încasată de la ... a fost utilizată de către societatea contestatară 
pentru cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuieli cu salarii, cheltuieli cu materialele 
consumabile, cheltuieli cu obiectele de inventar, cheltuieli cu servicii prestate de terŃi, cheltuieli 
cu chiria, iar în perioada 2015 - 2016 nu au fost efectuate investiŃii. 
 Pentru a justifica neimpozitarea acestei sume, societatea a prezentat Contractul de 
finanŃare POSDRU/… nr…. din data de … şi Contractul nr. .., referitor la care reŃinem 
următoarele: 
 -Contractul de finanŃare POSDRU/…, încheiat între Ministreul Fondurilor Europene – 
Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane , în calitate de finanŃator, şi ..., în calitate de beneficiar al 
finanŃării, pentru implementarea Proiectului “…” precizează următoarele: 
 “Articolul 1 – Obiectul Contractului 
 (1) Obiectul acestui contract îl reprezint ă acordarea finan Ńării nerambursabile  de către AMPOSDRU 
sau de către AMPOSDRU prin OI POSDRU delegat, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 – Cererea de 
finanŃare, denumit în continuare “Proiect”. 
 (2) Beneficiarului – beneficiarului unic sau parteneriat compus din două sau mai multe entităŃi cu 
personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene – i se va acorda 
finantarea nerambursabilă în termenii şi condiŃiile stabilite în prezentul contract şi anexele acestuia pe care 
Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, precum şi în conformitate cu instrucŃiunile şi deciziile 
AMPOSDRU.[…] 
 Articolul 5 – Drepturile şi obligaŃiile părŃilor 
 A. Drepturile şi obligaŃiile Beneficiarului 
 (1) Beneficiarul are responsabilitatea pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru 
implementarea proiectului şi consemnat prin Acord de Parteneriat anexă la şi parte integrantă din prezentul 
contract, va răspunde în mod solidar sau individual pentru implementarea Proiectului, pentru acŃiunile sau 
inacŃiunile beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori a prestatorilor serviciilor externalizate pentru 
managementul sau implementarea proiectului. 
 Articolul 8 – Subcontractarea şi cesiunea 
 (1) În cazul externalizării/subcontractării unor activităŃi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală revine 
în final Beneficiarului, în conformitate cu dispoziŃiile legale. […] 
 (3)Subcontractorii nu sunt parteneri sau asocia Ńi ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezen tului 
contract . […] 
 Articolul 13 – Clauze suspensive 
 (1) În termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului, solicitantul şi partenerii, după caz, 
vor depune la AMPOSDRU/OI POSDRU , în conformitate cu prevederile InstrucŃiunilor/Deciziilor AMPOSDRU, 
documentele suport care atestă eligibilitatea solicitantului (şi partenerilor, după caz), documentele care atestă 
capacitatea operaŃională care atestă capacitatea de implementare tehnică a proiectului.[…] 
 Articolul 15 – DispoziŃiile finale 
 (1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele Proiectului, 
raportările şi alte documente legate de acestea vor vămâne Beneficiarului sau după caz, partenerului.[…]”. 
 Din prevederile Contractului de finanŃare POSDRU/… nr. … şi anexele acestuia existente 
la dosarul cauzei, reiese că, ... este beneficiarul unic căruia i s-a acordat finanŃarea 
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nerambursabilă pentru implementarea Proiectului “…”, asociaŃia fiind cea care a întocmit 
cererea de finanŃare şi care a încasat direct subvenŃiile de la Ministerul Fondurilor Europene. 
 ReŃinem că, în situaŃia în care implementarea proiectului “…” se realiza în parteneriat, la 
Contractul de finanŃare POSDRU/… trebuia să fie anexat un Acord de Parteneriat , aşa cum se 
prevede express prin contractul de finanŃare, din care cităm: 
 “Articolul 5 – Drepturile şi obligaŃiile părŃilor 
 A. Drepturile şi obligaŃiile Beneficiarului 

(1)[…] Parteneriatul constituit pentru implementarea proie ctului şi consemnat prin Acord de 
Parteneriat anex ă la şi parte integrant ă din prezentul contract , […]”. 

Referitor la proiectele implementate în parteneriat, O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă, 
precizeaza: 

„CAPITOLUL VII   
Proiecte implementate în parteneriat 
art. 23 
Proiectele finanŃate din instrumente structurale în cadrul programelor operaŃionale pentru obiectivul 

convergenŃă pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităŃi cu personalitate juridică, 
înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiŃia desemnării ca lider al 
parteneriatului a unei entităŃi înregistrate fiscal în România, excepŃie făcând proiectele pentru care beneficiar este o 
grupare europeană de cooperare teritorială. 

art. 24 
  Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 23, autorităŃile sau instituŃiile finanŃate din fonduri publice 
pot stabili parteneriate cu entităŃi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri transparente şi 
nediscriminatorii privind alegerea partenerilor din sectorul privat. 

art. 24^1 
În cazul proiectelor proprii implementate în parteneriat, prin excepŃie de la prevederile art. 5 şi 6, liderul şi 

partenerii care sunt finanŃaŃi integral sau parŃial din fonduri publice cuprind în bugetul propriu numai sumele pe care 
s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, anex ă la 
contractul de finan Ńare.” 

Or, din documentele existente la dosar nu rezult ă că a fost încheiat un Acord de 
parteneriat  între ... şi S.C. ...S.R.L. ca anex ă la Contractul de finan Ńare POSDRU/…. De 
altfel şi, in actele depusă de societatea contestatară la dosarul cauzei (Anexa 3 “FSE” pagina 
4/29) se mentionează că “Proiectul nu este derulat în parteneriat” .  

Mai mult, S.C. ...S.R.L. a fost înfiinŃată în data de …, deci ulterior  încheierii Contractul de 
finanŃare POSDRU/… din data de …, prin urmare încercarea societăŃii de a sugera că 
implementarea proiectului s-a făcut în parteneriat nu poate fi reŃinută. 
  
 In ceea ce priveşte Contractul nr…. încheiat între ..., în calitate de finanŃator, şi S.C. 
...S.R.L., în calitate de beneficiar, acesta are ca obiect “acordarea de c ătre Finan Ńator şi primirea şi 
utilizarea de c ătre Beneficiar a finan Ńării nerambursabile sub form ă de subven Ńie pentru înfiin Ńarea şi 
dezvoltarea unei structuri de economie social ă “SES” conform cererii de finan Ńate […]. ”, cerere care însă 
a fost formulată de .... 
 În vederea înfiinŃării şi desfăşurării activităŃii, S.C. ...S.R.L. a închiriat de la Mihalache 
Valeriu, în baza Contractului de închiriere nr….. înregistrat la A.J.F.P. ... sub nr…., imobilul în 
suprafaŃă de …. 
 Prin contract se prevede clar: 
 ”2.3 […] CHIRIAŞUL va folosi spaŃiul pentru desfăşurarea activităŃii Firmei şi nu va putea să îi modifice 
destinaŃia fără acordul prealabil, scris, al LOCATORULUI.” 
 Deşi la dosar nu există un acord scris din partea locatorului care să permită modificarea 
destinaŃiei spaŃiului închiriat, în data de … S.C. ...S.R.L., în calitate de beneficiar, a încheiat cu 
S.C. … S.R.L., în calitate de prestator, Contractul de prestări servicii nr….. care are ca obiect 
“Schimbarea de destinatie din locuintă in centru de recuperare psihică şi dezintoxicare” a 
imobilului situat în localitatea …. schimbare care din actele din dosar nu reiase ca fiind 
finalizată.  
 
 Referitor la subvenŃii, SecŃiunea 4.11 din OMFP nr.1802/2014 privind reglementarile 
contabile prevede: 

“ SECłIUNEA 4.11      
SubvenŃii      
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392. (1) În categoria subvenŃiilor se cuprind subvenŃiile aferente activelor şi subvenŃiile aferente veniturilor. 
Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenŃii guvernamentale  şi alte instituŃii similare naŃionale şi 
internaŃionale.”, 

Referitor la venituri, SecŃiunea 4.17 din OMFP nr.1802/2014 privind reglementarile 
contabile prevede: 

“SECłIUNEA 4.17      
DispoziŃii speciale cu privire la contul de profit şi pierdere 
429. (1) Contul de profit  şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri netă, veniturile  şi cheltuielile exerciŃiului, 

grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciŃiului (profit sau pierdere). 
4.17.1. Venituri      
431.  (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu 

din activităŃi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse.      
(2) ActivităŃile curente sunt orice activităŃi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă  a obiectului său de 

activitate, precum şi activităŃile conexe acestora.” 
FaŃă de prevederile antecitate, reŃinem că, reprezintă subvenŃii doar sumele încasate de la 

guvernul propriu-zis, agenŃiile guvernamentale şi alte instituŃii similare naŃionale şi 
internaŃionale, iar sumele încasate din activitatea curentă şi câştigurile din orice alte surse se 
includ în categoria veniturilor. 

Având în vedere că ... nu se încadrează printre instituŃiile care acorda finanŃări 
nerambursabile (subvenŃii), sumele transferate prin banca de …. către S.C. ...S.R.L., în baza 
Contractul nr….., reprezintă plata unui serviciu pentru care societatea contestatară trebuia să 
emită o factură potrivit prevederilor art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
din care citam: 

„art. 155 - (5) Persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, în următoarele situaŃii: 
a) pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate; 
b) pentru fiecare vânzare la distanŃă pe care a efectuat-o, în condiŃiile art. 132 alin. (2) şi (3); 
c) pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate în condiŃiile art. 143 alin. (2) lit. a) - c); 

d) pentru orice avans încasat în legătură cu una dintre operaŃiunile menŃionate la lit. a) şi b).” 
Organele de inspectie mentioneaza prin referatul cu propuneri de solutionare ca „aceste 

venituri trebuie cuprinse in cifra de afaceri, lucru care de altfel a si fost facut de societate, asa 
cum rezulta din datele inscrise in formularul 20 „Contul de profit si pierdere” din Bilantul contabil 
la 31.12.2015”. 
 În contextul celor învederate, a actelor şi documentelor aflate la dosarul cauzei se 
constată că, în mod corect şi legal organele de inspecŃie fiscală au considerat că, doar fondurile 
nerambursabile încasate de ... de la Ministreul Fondurilor Europene reprezinta subven Ńie, iar 
sumele încasate de S.C. ...S.R.L. de la ...  reprezint ă venituri impozabile  ale perioadei. 

 
Cum în luna iunie 2015 S.C. ...S.R.L. a încasat prin bancă de la ... venituri în suma totală 

de .... lei, a depăşit plafonul de scutire de TVA de 65.000 euro prevăzut la art. 152 alin.(1) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, echivalentul a 220.000 lei anual la cursul de schimb 
comunicat de B.N.R. la data aderării, şi plafonul privind încadrarea ca microîntreprindere de 
65.000 euro prevăzut la art. 112^6 din acelaşi act normativ.  

Conform prevederilor art.152 alin.(6) şi art. 153 alin.(1) din Codul fiscal, în termen de 10 
zile de la data depăşirii plafonului de scutire de TVA, respectiv până la data de 10 iulie 2015, 
contribuabila avea obligaŃia solicitării înregistrării ca plătitor de TVA la organul fiscal, situaŃie în 
care ar fi dobândit calitatea de plătitor de TVA începând cu 01 august 2015 .  

De asemenea, potrivit dispoziŃiilor art.112^8 din Codul fiscal coroborat cu pct.11 din 
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, în termen de 30 de zile de la data de la care 
s-a depăşit plafonul privind încadrarea ca microîntreprindere avea obligaŃia să comunice 
organului fiscal ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor prin 
depunerea unei declaraŃii de menŃiuni, situaŃie în care ar fi devenit plătitoare de impozit pe profit 
începând cu trimestrul II 2015  ca urmare a depăşirii acestui plafon în luna iunie 2015.  

Întrucât aceste obligaŃii nu au fost îndeplinite de către contribuabilă în termenul legal, 
organele de inspecŃie fiscală au procedat la stabilirea obligaŃiilor fiscale de natura taxei pe 
valoarea adăugată începând cu data de 01 august 2015 (prima zi a lunii următoare lunii iulie 
2015, în care persoana impozabilă trebuia să solicite înregistrarea ca plătitor de TVA) şi până la 
data de 30 septembrie 2016 (data până la care s-a efectuat verificarea taxei) şi de natura 
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impozitului pe profit începând cu trimestrul II 2015 (plafonul privind încadrarea ca 
microîntreprindere de 65.000 euro a fost depăşit în luna iunie 2015).  
 Astfel, pentru operaŃiunile efectuate în perioada 01 august 2015 – 30 septembrie 2016, la 
control organele de inspecŃie fiscală au stabilit TVA de plată suplimentară în sumă de … lei, 
după cum urmează: 

-pentru perioada 01 august 2015 – 31 decembrie 2015 a fost calculat TVA colectată în 
sumă de … lei (aplicandu-se procedeul sutei mărite, respectiv … lei x 24 x 100/124), devenită 
TVA de plată suplimentară; 

-pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 30 septembrie 2016 a fost calculat TVA colectată în 
sumă de … lei (aplicandu-se procedeul sutei mărite, respectiv … lei x 20 x 100/120), devenită 
TVA de plată suplimentară. 

De asemenea, organul de inspecŃie fiscală au determinat pentru anul 2015 o bază 
impozabilă suplimentară pentru impozitul pe profit în sumă de ... lei (... lei venituri – ... lei 
cheltuieli + ... lei cheltuieli nedeductibile), aferent căreia a fost stabilit un impozit pe profit 
suplimentar în cuantum de ... lei (... lei x 16%). 
 Având în vedere ca societatea a calculat şi declarat pentru anul 2015 impozit pe veniturile 
microintreprinderilor în sumă de ... lei, organele de control au stabilit de plată un impozit pe 
profit suplimentar în sumă de ... lei (.. lei – ...lei) 
 Referitor la cheltuielile în sumă de .. lei considerate nedeductibile la calculul profitului 
impozabil, prin raportul de inspectie fiscala se mentionează “organul de inspectie fiscala  considera in 
baza prevederilor art.21 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal aceste cheltuileli ca fiind nedeductibile la 
calculul impozitului pe profit intrucat nu au fost destinate realizarii de operatiuni impozabile, mai mult decat atat au 
fost inregistrate pe costuri in mod eronat, ele nefiind in fapt consumate iar societatea in cazul de fata prezentand 
situatii financiare care nu reflecta realitatea.”   
  
 Sustinerea societăŃii precum că “[…] subscrisa nu poate fi considerată că îşi desfăşoară obiectul de 
activitate în mod independent, de vreme ce realizarea activităŃilor, aferente proiectului, presupune resurse 
financiare”, nu poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a cauzei întrucât, constituie activitate 
dependentă doar activitatea desfăşurată de o persoană fizică în baza unui contract individual de 
muncă sau a unui statut special prevăzut de lege. 

Însă, ...S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată care înfiintata in vederea 
desfasurarii in mod independent a unor activitati economice. 

De asemenea, relaŃia dintre S.C. ...S.R.L. şi ... de la Ministreul Fondurilor Europene s-a 
desfăşurat în baza Contractului nr….. 

Potrivit art.1166 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: “Contractul este acordul de voinŃe dintre două sau mai multe persoane 
cu intenŃia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”, şi, în principiu, încheierea 
oricărui contract este liberă potrivit principiului libertăŃii de voinŃă în materia contractelor însă 
acest principiu trebuie înŃeles că nu este vorba de o libertate în general ci de o libertate pe care 
o condiŃionează şi o determină viaŃa socială pe de o parte şi dispoziŃiile cuprinse în normele 
legale pe de altă parte. 

Se reŃine că potrivit Codului civil, contractul este un acord de voinŃă între două sau mai 
multe părŃi, prin care se constituie, se modifică ori se stinge un raport juridic de obligaŃii, iar prin 
încheierea contractului se în Ńelege realizarea acordului de voin Ńă al părŃilor asupra 
clauzelor contractuale . Acest acord se realizeaz ă prin întâlnirea, pe deplin concordant ă, 
sub toate aspectele, a unei oferte de a contracta, cu acceptarea acelei oferte . Oferta de a 
contracta şi acceptarea ei reprezintă cele două laturi ale voinŃei de a contracta, laturi care, 
iniŃial, apar separate, dar care prin întâlnirea lor, ajung a se reuni în ceea ce se numeşte 
acordul de voinŃă. 

Art.1204 din Codul Civil, prevede condiŃiile necesare pentru validitatea consimŃământului: 
„ConsimŃământul părŃilor trebuie să fie serios, liber şi exprimat în cunoştiinŃă de cauză”. Prin 
consimŃământ („cum sentire”) se în Ńelege însu şi acordul de voin Ńă al părŃilor a şa cum s-a 
manifestat la momentul încheierii contractului.  

Astfel, se reŃine că voinŃa părŃilor trebuie exteriorizată, exprimată într-o anumită formă, 
pentru a se constata atât fiecare voinŃa încorporată în contract cât şi unirea lor, realizarea 
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acordului de voinŃă şi, bineînŃeles, momentul în care voinŃele se unesc (momentul formării 
contractului) întrucât din acest moment încep s ă produc ă efectele juridice avute în vedere 
de părŃi. Forma de exprimare a voinŃei la încheierea contractului se analizează în strânsă 
legătură cu condiŃiile de formă ale acestuia, Ńinându-se seama că în dreptul nostru funcŃionează 
regula consensualităŃii potrivit căreia, pentru formarea valabilă a unui contract, este suficient 
acordul de voinŃă al părŃilor.  

Totodată, se reŃine că, potrivit art.1270 alin.(1) din Codul Civil,  “Contractul valabil încheiat 
are putere de lege între părŃile contractante.”, coroborat cu cele ale art.1272 din acelaşi act 
normativ “Contractul valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar şi la 
toate urmările pe care legea, obiceiul sau echitatea le dă obligaŃiei, după natura sa.”, reiese 
caracterul obligatoriu al contractului legal închei at. 

Se reŃine că efectul imediat al oricărui contract este acela de a da naştere unor drepturi şi 
obligaŃii, astfel fiind determinată puterea obligatorie a contractului. 

 
 Referitor la susŃinerea precum că, organele fiscale au tratat distinct două societăŃi înfiinŃate 
în acelaşi scop care au primit finanŃare prin intermediul AsociaŃiei Aliat, respectiv veniturile 
incasate de SC ...S.R.L. au fost considerate impozabile, iar veniturile încasate de S.C. ...S.R.L 
au fost considerate subvenŃii, menŃionăm următoarele: 
 Atât  SC ...S.R.L., cât şi S.C. ... S.R.L au fost supuse unui control inopinat ca urmare a 
adresei nr. ... întocmită de A.J.F.P. ..., prin care se solicita efectuarea unor controale la cele 
două societăŃi pentru a se constata dacă a fost depăşit plafonul de scutire de TVA. 
  In ceea ce priveste aspectele sesizate de societate prin contestaŃie, prin adresa de 
completare a referatului cu propuneri de solutionare organele fiscale au mentionat că „În procesul 
verbal nr.... incheiat la S.C. ... SRL nu se mentionează cum au fost tratate veniturile incasate de la .... şi a fost 
constatat faptul că nu a fost depăşit plafonul de scutire de TVA, aceasta fiind în fapt tematica controlului.”, prin 
urmare acestea nu pot fi reŃinute în soluŃionarea cauzei. 
  

Nici susŃinerea din contestaŃie precum că, activitatea desfăşurată de societate reprezintă o 
activitate scutită conform prevederilor art. 141 alin.(1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a 
cauzei având în vedere următoarele: 

Art. 141 alin.(1) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare şi pct. 26 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, precizează: 

Codul fiscal: 
“art. 141. - (1) Următoarele operaŃiuni de interes general sunt scutite de taxă:[...] 

i) prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenŃa şi/sau protecŃia socială, efectuate de 
instituŃiile publice sau de alte entit ăŃi recunoscute ca având caracter social, inclusiv ce le livrate de c ăminele 
de bătrâni ; […]” 

Normele metodologice: 
“26. În sensul art. 141 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal, entit ăŃile recunoscute ca având caracter social sunt 

entităŃi precum: căminele de bătrâni şi de pensionari, centrele de integrare prin terapie ocupaŃională, centrele de 
plasament autorizate să desfăşoare activităŃi de asistenŃă socială.” 

Prin urmare, beneficiaza de scutirea de TVA prevăzută la art. 141 alin (1) lit. i) din Codul 
Fiscal, prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenŃa şi/sau protecŃia 
socială în măsura în care acestea sunt efectuate de entităŃi recunoscute ca având caracter 
social. 

In ceea ce priveşte entităŃi recunoscute ca având caracter social, Legea asistenŃei sociale 
nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: 
 „art. 37 - (1) Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat. 

(2) Furnizori publici de servicii sociale pot fi: 
a) structurile specializate din cadrul/subordinea autorităŃilor administraŃiei publice locale şi autorităŃile executive din 
unităŃile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului 
Bucureşti; 
b) autorităŃile administraŃiei publice centrale ori alte instituŃii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care au 
stabilite prin lege atribuŃii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari; 
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c) unităŃile sanitare, unităŃile de învăŃământ şi alte instituŃii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale 
integrate. 

(3) Furnizori privaŃi de servicii sociale pot fi: 
a) organizaŃiile neguvernamentale, respectiv asociaŃiile şi fundaŃiile; 
b) cultele recunoscute de lege; 
c) persoanele fizice autorizate în condiŃiile legii; 
d) filialele şi sucursalele asociaŃiilor şi fundaŃiilor internaŃionale recunoscute în conformitate cu legislaŃia în vigoare; 
e) operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiŃiile legii, cu 
excepŃia celor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83. 

art. 38 
(1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor 

juridică, trebuie acreditaŃi în condiŃiile legii. 
(2) Serviciile sociale pot funcŃiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiŃiile legii. 
(3) Acreditarea furnizorilor, precum şi a serviciilor sociale acordate de aceştia se reglementează prin lege 

specială.[...] 
art. 43 - (1) Serviciile sociale înfiinŃate de furnizorii de servicii sociale, publici sau privaŃi, se organizează la 

nivel teritorial în condiŃiile prevăzute la art.42 alin.(1), cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a standardelor de calitate, regulilor generale de normare minimă de personal care stau la baza 
stabilirii standardelor de cost, reglementate de legislaŃia specială. 

(2) La nivel naŃional se organizează un sistem de evidenŃă a serviciilor sociale care cuprinde datele şi 
informaŃiile referitoare la serviciile sociale.” 

De asemenea, Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităŃii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede: 

“art. 4 - (1) Asigurarea calităŃii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluŃionarea 
nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare. 

(2) În înŃelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaŃii:[...] 
f) furnizor de servicii sociale acreditat este furnizorul, definit la art. 37 din Legea asistenŃei sociale nr. 292/2011, 
căruia i se recunoaşte dreptul de a acorda servicii sociale;[...] 

art. 8 - (1) Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deŃin certificat de acreditare. [...] 
 (3) Furnizorii şi serviciile sociale, acreditaŃi în condiŃiile prezentei legi, se înscriu în sistemul de evidenŃă a 
serviciilor sociale, prevăzut la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, denumit Registrul electronic unic al serviciilor 
sociale.” 

DispoziŃiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităŃii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si a Legii asistenŃei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare, creeaza cadrul legal de desfăşurare a activitatăŃii entităŃilor recunoscute 
ca având caracter social, în sensul dispoziŃiilor art.141 alin.(1) lit.i) din Codul fiscal şi a normelor 
metodologice de aplicare. 

Astfel, se reŃine din prevederile legale invocate faptul că recunoaşterea dreptului 
furnizorilor de a organiza şi acorda servicii sociale pe teritoriul Ńării se face numai  în baza 
certificatului de acreditare emis în condiŃii legale. 

AfirmaŃia contestatarei precum ca „ circumstanŃele activităŃii desfăşurate de subscrisa, SES în cadrul 
unui program vizând fonduri nerambursabile, apreciem că este incidentă această scutire de la plata taxei pe 
valoarea adăugată.” nu poate fi luată în considerare, întrucât aşa cum rezultă foarte clar din 
prevederile legale antecitate, pentru a beneficia de scutirea de taxa prevazută la art. 141 alin.(1) 
lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenta şi/sau protecŃia socială, 
trebuie sa fie efectuate de entit ăŃi recunoscute ca având caracter social . 

În susŃinerea afirmaŃiilor din contestaŃie societatea nu a anexat un Certificat de 
Acreditare  potrivit căruia să îi fie recunoscut dreptul de a acorda servicii sociale, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităŃii în domeniul serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Mai mult, prin adresa de competare a referatului cu propuneri de solutionare organele de 
inspecŃie fiscală menŃionează că „sumele nu provin din prestări servicii / livrări de bunuri strâns 
legate de asistenŃa sau protecŃia socială.” 

 
 Potrivit art.269 alin.(1) lit. c) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, care stipulează: ”[...] (1) Contestatia se formulează in 
scris si va cuprinde :[...] c) motivele de fapt si de drept; d) dovezile pe care se 
întemeiază ;[...]” în contestaŃie trebuie să se menŃioneze atât motivele de fapt şi de drept, cât şi 
să se depun ă dovezile pe care se întemeieaz ă acestea,  organul de soluŃionare neputându-se 
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substitui contestatarei cu privire la motivele şi probele deŃinute, pentru care înŃelege să conteste 
un act administrativ fiscal. 
 În acest sens, încă din dreptul roman a fost consacrat principiul potrivit căruia cel ce afirmă 
o pretenŃie în justiŃie trebuie să o dovedească, regulă tradiŃională exprimată prin adagiul latin 
„actor incumbit probatio”, principiul fiind consfinŃit de art.249 din Legea nr.134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: „[…] cel ce face 
o susŃinere în cursul procesului trebuie să o dovedească […]”. 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât S.C. ...S.R.L. este cea care invocă în sprijinul 
pretenŃiilor sale o anumită stare de fapt, afirmând o pretenŃie în procedura administrativă, 
constatarea care se impune este una naturală şi de o implacabilă logică juridică, aceea că 
sarcina probei revine societăŃii contestatare. 
 Totodată, art.73 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, precizează: 
 “art. 73 - Sarcina probei în dovedirea situa Ńiei de fapt fiscale  

(1) Contribuabilul/Pl ătitorul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza declara Ńiilor 
sale şi a oric ăror cereri adresate organului fiscal. ”. 

Astfel, în speŃa în cauză trebuie reŃinut că societatea comercială contestatară nu a 
prezentat dovezi în sprijinul susŃinerilor sale prin care să înlăture constatările organelor de 
inspecŃie fiscală. 

Prin urmare, se reŃine că sarcina probei nu implică un drept al contestatarei, ci un 
imperativ al interesului personal al acesteia care invocă o pretenŃie în cadrul căii administrative 
de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contestaŃiei pentru acest capăt de 
cerere. 

 
  Tinand seama de considerentele prezentate mai sus, stabilite pe baza documentelor 
existente în dosarul contestaŃiei, precum şi pe baza actelor normative aplicabile în speŃă din 
perioada supusă inspecŃiei fiscale, organul de soluŃionare a contestaŃiei constată că, în mod 
corect şi legal, organele de inspecŃie au stabilit TVA suplimentar in suma de … lei si impozit pe 
profit suplimentar in suma de … lei. 
 Drept urmare, conform prevederilor art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1, lit.a) din 
O.P.A.N.A.F. nr.3741/2015 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului VIII din 
Legea nr. 207/2015, se va respinge ca neîntemeiat ă pentru TVA suplimentar ă în sumă de … 
lei  si pentru impozitul pe profit suplimentar  in suma de … lei . 
  
  IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei formulată de S.C. ...S.R.L. din 
comuna ..., împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente 
diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiei fiscale la persoane juridice nr. F-
... emisă în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. F-.... întocmit de organele de inspecŃie 
fiscală din cadrul A.J.F.P. ... – A.I.F., în conformitate cu prevederile art. 279 alin.(1) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se 

D E C I D E: 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat ă a contesta Ńiei  formulată împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul 
inspecŃiei fiscale la persoane juridice nr. ..., pentru suma totală de … lei reprezentând: 

- ... lei - impozit pe profit suplimentar; 
- ... lei - TVA suplimentara. 

 2. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac , dar poate 
fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
  

DIRECTOR GENERAL  
... 
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