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DECIZIA Nr. 144 din 28 februarie  2011
privind solu Ńionarea contesta Ńiei formulat ă de

S.C. “x” S.R.L.
din municipiul x, jude Ńul Prahova

Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a
JudeŃului Prahova a fost sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscală Prahova, prin adresa nr. x
din x ianuarie 2011 – înregistrată la D.G.F.P. Prahova sub nr. x/x ianuarie 2011, în legătură cu
contestaŃia Societ ăŃii Comerciale “x” S.R.L.  din municipiul x, judeŃul Prahova, formulată
împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de
inspecŃia fiscală nr. x din x decembrie 2010, act administrativ fiscal emis de A.I.F. Prahova,
precum şi împotriva Raportului de inspecŃie fiscală încheiat la data de x decembrie 2010 de
inspectori din cadrul A.I.F. Prahova, comunicate societăŃii comerciale la data de x decembrie
2010. 

În conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 31.07.2007, cu modificările şi
completările ulterioare, prin adresa susmenŃionată, A.I.F. Prahova a transmis Dosarul
contestaŃiei către D.G.F.P. Prahova – Biroul soluŃionare contestaŃii.

Organul de soluŃionare a contestaŃiei constatând îndeplinirea prevederilor art. 207 şi ale
art. 209 alin. (1) lit. a) din TITLUL IX – SoluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale – al OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv transmiterea
contestaŃiei în termen de 30 zile de la comunicarea actului atacat, înregistrată la A.I.F. Prahova
sub nr. x/x ianuarie 2011, precum şi încadrarea în cuantumul de până la 3.000.000 lei a sumei
totale ce formează obiectul cauzei, procedează în continuare la analiza pe fond a contestaŃiei.  

Ulterior depunerii contestaŃiei iniŃiale, societatea comercială a depus o completare la
aceasta – înregistrată la A.I.F. Prahova sub nr. x/x februarie 2011. Organul de inspecŃie fiscală
a transmis această completare către organul de soluŃionare a contestaŃiei, însoŃită de punctul
său de vedere, prin adresa înregistrată la D.G.F.P. Prahova sub nr. x/x februarie 2011.

Societatea Comercială “x” S.R.L. are domiciliul fiscal în municipiul Ploieşti, B-dul x, Nr. x,
cod poştal x, judeŃul Prahova, este înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului Prahova sub nr.
J29/x/x  şi are codul unic de înregistrare fiscală x cu atribut fiscal RO. 

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de x lei  – din care:
– impozit pe profit stabilit suplimentar .............................................................    x lei;
– majorări de întârziere aferente impozitului pe profit .....................................       x lei;
– taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată ............................  x lei;
– majorări de întârziere aferente TVA .............................................................  x lei;
– diminuarea pierderii fiscale la 30 iunie 2010 ................................................    x lei.

Din analiza actelor şi documentelor existente în Dosarul contesta Ńiei, rezult ă:
I. –  Sus Ńinerile contestatoarei sunt urm ătoarele (citat):
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"[...]  În baza art.205 şi art.207 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 [...] şi ca urmare a verificărilor pe care
le-am efectuat, noi, subscrisa S.C. x S.R.L. [...] şi reprezentată de d-l x în calitate de administrator, am luat măsura
contestării Raportului de InspecŃie Fiscală nr.x/x.12.2010.

Contestăm în primul rând inadvertenŃa legislativă în legătură cu TVA-ul dedus la construcŃia clădirii
comerciale, suma de x lei şi dobânzile aferente, suma de x lei şi dobânzile aferente TVA deductibil aferent
investiŃiilor în curs la clădirea comercială, motivând prin faptul că am luat act de prevederea art.141, alineatul (2),
litera (e) din Legea nr.571/2003 [...], care ne arată că Actul de Închiriere în România este scutit de TVA şi din care
reiese că legiuitorul a dorit să simplifice în mod natural activităŃile comerciale, renunŃând la aplicarea acestei taxe la
activităŃile de închiriere, micşorând necesarul de lichidităŃi al agentului economic. [...].

Notăm că acest art.141, alineatul (2), litera (e) este în total ă contradic Ńie cu art. 126, alin. (9), lit.c) din
Legea 571/2003 [...] şi implicit cu art.149, alin.4, lit.a, pct.2 din Legea nr.571 /2003 [...] în baza c ăruia am
devenit datori cu suma de TVA de x lei împreun ă cu suma de x lei şi major ările aferente recep Ńiei Clădirii
Comerciale în discu Ńie şi care apar Ńine societ ăŃii noastre.

Până la data recepŃiei şi punerii în funcŃiune a acestei clădiri, am dedus TVA-ul respectiv datorită faptului
că aveam o activitate care colecta TVA la acel moment, la alte locaŃii, şi aceasta este acelaşi lucru cu a îl deduce
acum prin acte de închiriere taxabile, în această locaŃie. Faptul că l-am dedus (TVA-ul) la acel moment nu
constituie astfel din pct. nostru de vedere o greşeală, statul însuşi recunoscând că SCUTIREA trebuie să
funcŃioneze, şi fiindcă rezultatul acestei taxări este nul, SUMA DE TVA PE CARE O COLECTEAZĂ DE LA
FURNIZOR, FIIND EGALĂ CU CEA PE CARE O DEDUCE BENEFICIARUL.

[...] Pe de altă parte, oricum sunt prezente şi alte greşeli, dublări şi înregistrări greşite ale InspecŃiei Fiscale,
chiar şi pe baza celor susŃinute de dvs şi pe care le vom prezenta mai jos:

A. Contestatrea sumei de x lei reprezentând TVA stabilită suplimentar împreună cu majorările de întârziere
în valoare de x lei care au în structura lor de calcul elemente înscrise eronat sau nejustificativ din punct de vederte
legal;

B. Contestarea sumei de x lei reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar împreună cu majorările de
întârziere aferente în valoare de x lei, precum şi a pierderii fiscale în sumă de x lei stabilită la 30.06.2010 şi care au
avut la bază documente cadastrale întocmite eronat, dar care până la emiterea prezentei au fost corectate, dar şi
interpretări nejustificate ale legii.

În continuare vom prezenta argumentele care au stat la baza prezentei contestaŃii, punctual pe baza
alineatului precedent.
A. După cum reiese din actul de control, suma stabilită suplimentar ca TVA de plată în valoare de x lei este
compusă din:

a) x lei reprezentând TVA dedusă  pentru realizarea investiŃiei efectuate în realizarea spaŃiului comercial
din x, [...], proprietatea S.C. x S.R.L., recepŃionat şi pus în funcŃiune în luna decembrie 2008.

Valoarea acestor investiŃii au totalizat x lei, iar taxa pe valoarea adăugată dedusă pe parcursul investiŃiei a
fost în sumă totală de x lei.

În timpul controlului s-a constatat de către conducerea S.C. x S.R.L. că la valoarea investiŃiei recepŃionate
deja, mai trebuia adăugată şi suma de x lei, pentru care s-a dedus TVA de x lei.

Rezultă deci că în decembrie 2008 trebuia recepŃionată investiŃia pe valoare de x lei, iar TVA-ul deductibil
aferent acesteia era de x lei, sumă care trebuia  ajustat ă în baza prevederilor art.149, alin.4, lit.a, pct.2 din Legea
nr.571/2003 [...], în cazul de faŃă imobilul respectiv fiind închiriat în regim de scutire începând cu luna decembrie
2008.

b) x lei reprezentând TVA dedusă pentru investiŃiile în curs realizate la imobilul clădire comercială descris
la alineatul precedent şi care nu au fost recepŃionate încă până la data încheierii actului de control. Valoarea
acestor investiŃii a fost de x conform soldului contului 231 de la data de 30.06.2010.

Organele de control au stabilit că prin deducerea sumei de x lei s-au încălcat prevederile art.147, alin.4, din
Legea nr.571/2003 [...].

S-a considerat în continuare că s-au mai încălcat şi prevederile art.126, alin.9, lit.c din Legea nr.571/2003
[...].

c) x lei reprezentând TVA dedusă pe bază de înscrisuri ce nu îndeplinesc calitatea de document justificativ,
potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaŃiunii sau intrării în gestiune.

d) x lei reprezentând TVA deductibilă care nu este aferentă spaŃiului în care este declarat sediul social al
societăŃii. În perioada septembrie 2006 – decembrie 2007, societatea a efectuat investiŃii la sediul social aflat în
imobilul proprietatea asociaŃilor.

Urmare a verificărilor au fost identificate investiŃii aferente întregului imobil, respectiv Ńiglă, materiale de
fixare în sumă totală de x lei, pentru care a fost dedusă TVA în sumă de x lei. Având în vedere suprafaŃa închiriată
pentru sediul social, respectiv x% din suprafaŃa întregii clădiri, rezultă că societatea are drept de deducere pentru
suma de x lei (x lei x x% = x lei).

Societatea a dedus suma de x lei, reprezentând TVA aferentă investiŃiilor efectuate la spaŃiul aflat în
proprietatea şi folosinŃa persoanelor fizice.

e) x lei reprezentând TVA aferentă achiziŃiilor unor bunuri care nu sunt utilizate de societate pentru
realizarea de operaŃiuni impozabile.

În acest context şi în urma studierii mai amănunŃite a anexelor care stau la baza sumelor înscrise în actul
de control şi prezentate mai sus, am sesizat câteva greşeli de calcul care schimbă destul de mult valorile finale,
după cum urmează:
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1) Referitor la litera b), suma x lei reprezentând TVA nedeductibil aferent investiŃiilor în curs la spaŃiul
comercial este compusă, conform anexei nr.x din următoarele sume: x lei (aferentă trim.IV 2006), –x lei (Februarie
2007), x lei (Martie 2007), x lei (Aprilie 2007) şi x lei (Mai 2007). MenŃionăm că la aceste sume au fost calculate
majorări de întârziere începând cu data scadenŃei aferentă fiecărei perioade.

Tot în anexa nr.x apare şi coloana TVA nedeductibil aferent spaŃiului comercial în care este înscrisă la luna
Decembrie 2008 suma de x lei la care s-au calculat majorări de întârziere începând cu data scadenŃei, adică
25.01.2009. Privind în anexa aferentă acestei coloane, adică anexa nr.x prin care se prezintă în mod analitic din ce
este compusă suma de x lei, se observă foarte clar şi documentat că valorile descrise la alineatul precedent sunt
luate în calcul din nou.

Opinia noastră este că data înscrisă pe documentele aferente acestor sume este cea corectă şi vă rugăm
să reglaŃi totalul TVA constatat de plată suplimentar împreună cu majorările aferente rezultat din corectarea acestei
greşeli.

Din calculele pe care le-am făcut rezultă reducerea TVA de plată de la x la x lei, a majorărilor de întârziere
de la x lei la x lei şi a penalităŃilor de întârziere de la x lei la x lei.

Tot referitor la suma de x lei care după corecŃie ar trebui să fie în valoare de x lei, menŃionăm că
încadrarea legală care s-a făcut nu este cea corectă, deoarece, după cum au constatat  şi inspectorii fiscali,
valoarea totală a contului 231–investiŃii în curs la spaŃiul comercial la data de 30.06.2010 era de x lei, ceea ce
reprezintă x% din valoarea totală şi recepŃionată a investiŃiei iniŃiale. În acest sens este perfect legal ca TVA
aferentă acestor investiŃii în curs să aibă acelaşi regim de ajustare ca şi la investiŃia în cauză, conform:  Art. 149. –
[...].

2) Referitor la litera d), suma x lei reprezentând TVA deductibilă care nu este aferentă spaŃiului în care
este declarat sediul social al societăŃii Ńinem să precizăm că măsurătorile care erau înscrise în actele cadastrale ale
imobilului în cauză erau greşite, fiind trecută o suprafaŃă totală utilă mult mai mare decât cea din realitate. Anexăm
la prezenta actele cadastrale corecte ale imobilului cu rugămintea de a reface calculele cu privire la TVA deductibilă
aferentă investiŃiilor efectuate la sediul social.

– calcul vechi: x lei x x% = x lei (deductibil) şi x lei (nedeductibil)
– calcul nou: x lei x x% = x lei (deductibil) şi x lei (nedeductibil)

SU totală (veche): x mp
SU totală (nouă): x mp
(x mp/x mp) x 100 = x%

B. În urma verificărilor efectuate, am constatat câteva erori de calcul care au condus la stabilirea unei
diferenŃe mai mari de plată la impozitul pe profit şi/sau unei pierderi fiscale mai mici decât în realitate.

În cele ce urmeaz ă vom descrie punctual şi argumentat fiecare din aceste erori:
1) Aşa cum am arătat şi la capitolul A, litera a), alineatul 4 din prezenta contestaŃie, începând cu data de

25.01.2009 era scadentă la plată diferenŃa de TVA în valoare de x lei ajustată în favoarea statului, conform codului
fiscal, la luna decembrie 2008 când s-a pus în funcŃiune şi utilizat în activităŃi scutite de TVA fără drept de deducere
(închiriere) spaŃiul comercial proprietatea S.C. x S.R.L. şi pentru care s-au calculat şi majorări de întârziere de la
aceeaşi dată şi până la data de 25.11.2010. MenŃionăm că începând cu 01.09.2010 societatea a optat pentru
taxarea activităŃii de închiriere, astfel că la acea dată s-a făcut ajustarea în favoarea statului a TVA aferentă
spaŃiului descris mai sus.

Conform normelor metodologice în vigoare, ajustarea TVA constă în diminuarea TVA dedusă iniŃial, şi din
punct de vedere contabil, suma ajustată se înregistrează prin formula 635 = 4426; fiscal, taxa nedeductibilă din
contul 635, este considerată cheltuială deductibilă fiscal la determinarea profitului impozabil calculat cumulat, în
trimestrul IV al anului fiscal de referinŃă (2008 în acest caz).

Cheltuielile respective sunt deductibile deoarece sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile şi
sunt reglementate în mod expres prin normele de aplicare ale Codului fiscal la punctul 23, lit. b “[. ..]”.

De asemenea, suma ajustată se evidenŃiază în jurnalul pentru cumpărări şi se preia în mod corespunzător
la rândul 24 din decontul de T.V.A, formularul cod 300;

Pentru efectuarea ajustării se vor avea în vedere următoarele:
– ajustarea se va efectua o singură dată, pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând şi anul în

care are loc modificarea destinaŃiei de utilizare.
– perioada de ajustare începe la data de 1 ianuarie a anului în care bunul a fost construit, respectiv de la

01.12.2008, în cazul de faŃă şi se va încheia, dacă nu s-ar opta pentru taxarea activităŃii de închiriere, la
30.11.2008.

łinând cont de cele descrise mai sus, vă rugăm să recalculaŃi diferenŃele de plată constatate la impozitul
pe profit şi/sau pierderea fiscală diminuată în actul de control încheiat de inspectorii fiscali, care în mod normal ar
presupune diminuarea profitului fiscal sau mărirea pierderii fiscale la anul 2008 cu suma de x lei care era datorată
integral de societate la data de 25.01.2009.

2) După cum este prezentat în actul de control, cit ăm: “în perioada 2006–2007, societatea [...] a efectuat
investiŃii la sediul social aflat în imobilul proprietate al asociaŃilor. SpaŃiul în care societatea are declarat sediul
social este în suprafaŃă de x mp (conform contract de închiriere nr.x/x.02.2007) din suprafaŃa totală a imobilului de
x mp (extras de carte funciară din data de x.06.2006). Rezultă că doar x% (xmp/xmp) din investiŃiile menŃionate,
respectiv x lei şi TVA x lei sunt aferente spaŃiului închiriat. Societatea a procedat la înregistrarea de cheltuieli cu
amortizarea valorii totale a investiŃiilor. În cursul anului 2008, societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de x lei,
reprezentând 100% din investiŃiile efectuate şi nu x lei, sumă aferentă investiŃiilor efectuate la sediul social (x%)”.
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Având în vedere că la data la care s-au constatat de către organele de control cele descrise la alineatul
precedent s-au prezentat actele cadastrale ale imobilului în cauză existente, dar care nu sunt conforme cu
realitatea din teren, am procedat la corectarea acestora la Oficiul de Cadastru, suprafaŃa totală utilă a imobilului
reducându-se de la x mp la x mp, astfel că vă rugăm să recalculaŃi amortizarea deductibilă aferentă părŃii ocupate
de sediul social al firmei care se ridică la x% din cea care s-a introdus deja pe cheltuieli. [...].”

II. – Din Decizia de impunere nr. x din x decembrie 2010,  respectiv din anexa
la aceasta – Raportul de inspec Ńie fiscal ă din x decembrie 2010, rezult ă urm ătoarele:

* InspecŃia fiscală, finalizată la data de x decembrie 2010, a avut ca obiectiv al
controlului verificarea modului de constituire, declarare şi virare a obligaŃiilor fiscale datorate
bugetului general consolidat în perioada 01 ianuarie 2007 – 30 iunie 2010 de către S.C. “x”
S.R.L., printre care şi cele reprezentate de impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată.  

În urma verificărilor efectuate s-a întocmit Raportul de inspecŃie fiscală din data de x
decembrie 2010 care a stat la baza emiterii de către A.I.F. Prahova a Deciziei de impunere nr.
x din x decembrie 2010.

În acest Raport, la CAPITOLUL  III – Constat ări  fiscale , s-a consemnat (citat):
"[...]  În perioada verificată, societatea a desfăşurat activitatea de comercializare de produse tip x şi

prestarea de servicii de închiriere a unui spaŃiu comercial, deŃinut urmare investiŃiilor efectuate de societate şi
recepŃionate în luna decembrie 2008.

De asemenea, societatea a efectuat investiŃii la spaŃiul în care este declarat sediul social. SpaŃiul declarat
sediul social se regăseşte în imobilul proprietate personală a asociaŃilor societăŃii.

Începând cu data de 26.07.2006, potrivit certificatului de înscriere de menŃiuni nr. x, S.C. x S.R.L. îşi
schimbă sediul social în x, bd. x, nr. x, în spaŃiul împrumutat spre folosinŃă de către cei doi asociaŃi, respectiv două
camere cu acces la dependinŃe la parter şi mansardă din construcŃia proprietate a acestora.

Societatea, a deŃinut în folosinŃă spaŃiul menŃionat în baza contractului de comodat autentificat sub nr. x din
data de x august 2006. Ulterior în data de x.02.2007 se încheie contractul de închiriere înregistrat la AFPM x sub
nr.x/x.03.2007, pe o perioadă de doi ani, care se prelungeşte la cinci ani prin actul adiŃional încheiat în data de
x.02.2009.

Potrivit evidenŃei contabile, în luna decembrie 2007, se recepŃionează investiŃii în sumă de x lei, care vor fi
amortizate pe o perioadă de cinci ani. Astfel, în luna decembrie 2008, societatea înregistrează cheltuieli în sumă de
x lei, reprezentând amortizarea investiŃiei efectuate în baza contractului de închiriere menŃionat, prin nota contabilă
nr. x/31.12.2008, cu explicaŃia “Afer.contr.x/x.02.07)=x/60 luni x 12”. Din luna ianuarie 2009, se înregistrează lunar
cheltuieli cu amortizarea în sumă de x lei. Aşa cum este prezentat în anexa nr.x, aferent investiŃiilor în sumă de x
lei, societatea a înregistrat TVA deductibilă în sumă de x lei. Potrivit notei explicative dată de administratorul
societăŃii dl x, în suma de x lei, în mod eronat au fost cuprinse investiŃiile efectuate la punctul de lucru x (x lei), la
spaŃiul comercial (x lei, pentru care s-a dedus x lei TVA) şi achiziŃia pe societate a unei construcŃii metalice uşoare
(x lei, pentru care s-a dedus x lei TVA).

De asemenea, organele de inspecŃie fiscală au constatat că în suma de x lei, au fost incluse şi investiŃii
aferente întregului imobil  proprietate a asociaŃilor (x lei, pentru care s-a dedus x lei TVA) şi investiŃii care nu sunt
aferente sediului societăŃii (x lei, pentru care s-a dedus x lei TVA).

1. Impozitul pe profit
Controlul s-a efectuat conform prevederilor Legii nr.571/2003 [...], H.G. nr.44/2004 [...] şi a cuprins

perioada ianuarie 2007 – iunie 2010.
Societatea a devenit plătitoare de impozit pe profit începând cu luna ianuarie 2007, [...].
[...] Anul 2007
[...] FaŃă de rezultatul fiscal stabilit de societate, la control a fost stabilit un impozit pe profit în sumă de x lei,

cu x lei mai puŃin. 
[...] Având în vedere cele prezentate rezultă pentru anul 2007, un impozit constituit şi declarat în plus în

sumă de x lei.
Anul 2008
FaŃă de rezultatul fiscal stabilit de societate, în sumă de (–) x lei, la control a fost stabilită o pierdere fiscală

de recuperat în perioada următoare în sumă de x lei, prin majorarea cheltuielilor nedeductibile cu suma de x lei.
Suma de x lei, este format ă din:
– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea investiŃiilor efectuate, la întregul imobil în care societatea are

declarat sediul social, deduse în mod eronat de societate. Aşa cum am prezentat anterior în perioada septembrie
2006 – decembrie 2007, societatea a efectuat investiŃii la sediul social aflat în imobilul proprietatea asociaŃilor.
Urmare verificării efectuate au fost identificate investiŃii (prezentate în anexa nr.x) aferente întregului imobil, [...],
care totalizează x lei şi TVA x lei. SpaŃiul în care societatea are declarat sediul social este în suprafaŃă de x metri
pătraŃi (contract de închiriere nr.x/x.02.07) din suprafaŃa totală a imobilului de x metri pătraŃi (extras de carte
funciară din data de x.06.2006). Rezultă că doar x% (x mp/x mp), din investiŃiile menŃionate, respectiv x lei şi TVA x
lei, sunt aferente spaŃiului închiriat. Societatea a procedat la înregistrarea de cheltuieli cu amortizarea valorii totale
a investiŃiilor. În cursul anului 2008, societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de x lei, reprezentând 100% din
investiŃiile efectuate şi nu x lei, suma aferentă investiŃiilor efectuate la sediul social (x%).
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Astfel, societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de x lei, reprezentând amortizarea unor investiŃii care nu
sunt aferente unui spaŃiu închiriat (anexa nr.x).
Au fost încălcate prevederile art.24, alin.(3), lit.a) din Legea nr.571/2003 [...];

– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea investiŃiilor efectuate la spaŃiul comercial aparŃinând
societăŃii, care au fost deduse înaintea punerii în funcŃiune. [...] Având în vedere că spaŃiul comercial a fost
recepŃionat prin înregistrarea în contul 212 “ConstrucŃii” şi pus în funcŃiune prin închiriere în luna decembrie 2008,
cheltuielile în sumă de x lei, sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil întrucât potrivit prevederilor art.24,
alin.(11), lit.a) din Legea nr.571/2003 [...], amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei în
care mijlocul fix amortizabil se pune în funcŃiune;

– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea unui mijloc fix, care au fost incluse în investiŃiile efectuate la
sediul social. [...], investiŃiile în sumă de x lei, recepŃionate în decembrie 2007, ca fiind investiŃii efectuate la sediul
social cuprind şi suma de x lei, reprezentând contravaloarea unei construcŃii metalice uşoare achiziŃionată de
societate. [...]. În cursul anului 2008, societatea a înregistrat pe cheltuieli cu amortizarea suma de x lei, prin
aplicarea unie cote de amortizare anuală de x%. Potrivit duratei normale de funcŃionare a mijloacelor fixe aprobată
prin H.G. nr.2319/2004, pentru anul 2008, rezultă o cotă de amortizare anuală de x% şi o amortizare deductibilă
fiscal în sumă de x lei (anexa nr.x).

Astfel, în mod nejustificat societatea a diminuat rezultatul fiscal cu suma de x lei.
Au fost încălcate prevederile art.24, alin.(7) din Legea nr.571/2003 [...].
– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea unor bunuri care nu sunt utilizate de societate pentru

realizarea de venituri impozabile. [...].
[...] Au fost încălcate prevederile art.21, alin.(1) din Legea nr.571/2003 [...].
– (–) x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea deduse în mod eronat de societate.
[...] În baza prevederilor art.24 alin.(11) lit.c) din Legea nr.571/2003 [...], unde se menŃionează că investiŃiile

efectuate la mijloacele fixe închiriate se amortizează pe perioada contractului (trei ani), la control a fost stabilită o
amortizare deductibilă în sumă de x lei, cu x lei, mai mult;

– (–) x lei,  reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă investiŃiilor efectuate pentru un mijloc fix, care
a fost utilizat pentru realizarea exclusiv de operaŃiuni scutite fără drept de deducere.

În perioada verificată societatea, a efectuat investiŃii constând în construcŃia unui spaŃiu comercial.
Valoarea investiŃiilor, recepŃionate în luna decembrie 2008, a totalizat x lei, iar taxa pe valoarea adăugată dedusă
pe parcursul realizării investiŃiei a fost în sumă de x lei.

Aşa cum am menŃionat anterior, [...] administratorul societăŃii dl x precizează că în mod eronat în investiŃia
recepŃionată în luna decembrie 2008 nu a fost inclusă şi suma de x lei, pentru care a fost dedusă TVA de x lei.
Rezultă TVA deductibilă aferentă spaŃiului comercial.

Urmare verificării efectuate s-a constatat că imobilul menŃionat, face, din luna decembrie 2008, obiectul
închirierii, operaŃiune, pentru care societatea a aplicat regimul de scutire de TVA, fără drept de deducere, prevăzut
la art.141, alin.(2), lit.e) din Legea nr.571/2003 [...]. Potrivit prevederilor art.149, alin.(2) lit.b) şi alin.(3), lit.b) din
Legea nr.571/2003 [...], în situaŃia în care bunul de capital (spaŃiul comercial) este folosit pentru operaŃiuni care nu
au drept de deducere, societatea ajustează TVA pe o perioadă de 20 de ani, iar perioada de ajustare începe de la
data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite prima dată. Astfel, pentru anul 2008, societatea nu are
drept de deducere pentru TVA în sumă de x lei (x lei/20 = x lei).

Având în vedere prevederile pct.23, lit.b) din H.G. nr.44/2004 pentru aplicarea art.21, alin.(1) din Codul
fiscal, societatea are drept de deducere a cheltuielilor aferente taxei pe valoarea adăugată pentru care nu are drept
de deducere.

Anul 2009
[...] Urmare verificării efectuate, a fost stabilit un impozit pe profit în sumă de x lei, cu x lei, mai mult decât

cel stabilit de societate.  Impozitul pe profit stabilit suplimentar este aferent unei baze impozabile,  în sumă totală
de x lei.  Baza impozabilă stabilită suplimentar, are următoarea componenŃă:

� x lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea aferentă investiŃiilor, care au fost deduse în mod eronat de
societate. [...]. Astfel au rezultat următoarele diferenŃe de bază impozabilă (anexa nr.x):

– x lei,  reprezentând cota de x% din cheltuielile cu amortizarea investiŃiilor efectuate la întregul imobil în
care societatea are declarat sediul social, deduse în mod eronat de societate, întrucât nu sunt aferente spaŃiului
închiriat.

Au fost încălcate prevederile art.24, alin.(3), lit.a) din Legea nr.571/2003 [...];
– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea investiŃiilor efectuate la spaŃiul comercial aparŃinând

societăŃii, majorate în mod eronat. Aşa cum am menŃionat anterior, societatea a procedat la amortizarea sumei de x
lei (investiŃie efectuată la spaŃiul comercial, amortizabilă în x de ani), ca fiind investiŃie efectuată la sediul social,
amortizabilă în x ani. În cursul anului 2009, societatea a înregistrat pe cheltuieli cu amortizarea suma de x lei.
Având în vedere faptul ca spaŃiul comercial este amortizat de societate pe o perioadă de x de ani, rezultă, potrivit
prevederilor art.24, alin.(7) din Legea nr.571/2003 [...], o cheltuială cu amortizarea deductibilă fiscal în sumă de x
lei, aferente unei cote de amortizare anuale de x%;

– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea unui mijloc fix (construcŃie metalică uşoară), care au fost
incluse în investiŃiile efectuate la sediul social. [...].

Astfel, în mod nejustificat societatea a diminuat rezultatul fiscal cu suma de x lei.
Au fost încălcate prevederile art.24, alin.(7) din Legea nr.571/2003 [...].
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– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea unor bunuri care nu sunt utilizate de societate pentru
realizarea de venituri impozabile. [...].

Au fost încălcate prevederile art.21, alin.(1) din Legea nr.571/2003 [...].
– x lei,  reprezentând cheltuieli cu amortizarea deduse în mod eronat de societate. Aşa cum am prezentat

anterior, societatea a procedat la amortizarea sumei de x lei, reprezentând investiŃii efectuate la punctul de lucru x,
ca fiind investiŃie efectuată la sediul social. În cursul anului 2009, societatea a înregistrat pe cheltuieli cu
amortizarea suma de x lei. Având în vedere faptul că perioada contractului de închiriere este de 3 ani, începând cu
luna martie 2006, potrivit prevederilor art.24, alin.(11), lit.c) din Legea nr.571/2003 [...], pentru anul 2009, societatea
are drept de deducere pentru suma de x lei, aferentă lunilor ianuarie şi februarie;

� x lei, reprezentând contravaloare pliante reclamă înregistrată în contul contabil 628 “Alte cheltuieli cu
serviciile prestate de terŃi”, în baza facturii fiscale seria x nr.x/x.12.2009, emisă de S.C. z S.R.L., factură care nu
îndeplineşte condiŃia de document justificativ. [...].

Potrivit procesului verbal încheiat la data de x.07.2010, de organe de control din cadrul A.N.A.F. DirecŃia
Generală Coordonare InspecŃie Fiscală, urmare controlului încrucişat [...] se constată că seria facturii şi chitanŃei
înregistrate în evidenŃa contabilă a S.C. x S.R.L. nu corespund cu seria facturilor şi chitanŃelor gestionate şi utilizate
de către S.C. z S.R.L.

Urmare consultării sistemului informatic INFO PC, care funcŃionează la nivelul A.N.A.F., s-a constatat că
S.C. z S.R.L., nu a declarat pentru semestrul II 2009, livrări către S.C. x S.R.L., iar în decontul de TVA aferent lunii
decembrie 2009, la rândul 7 “Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota 19%”, societatea a declarat
bază impozabilă x lei şi TVA colectată x lei.

De asemenea, potrivit aceluiaşi sistem informatic dosarul fiscal al S.C. z S.R.L. este administrat din data de
29.01.2009 de A.F.P. Bucureşti, sector x, societatea având sediul social în Bucureşti, bd. x, nr.x et.x, sector x. Pe
factura nr.x/x.12.2009, în mod eronat S.C. z S.R.L. figurează cu sediul în Bucureşti, str. x nr.x, sector x.

Întrucât factura în baza căreia au fost înregistrate cheltuielile, nu îndeplineşte condiŃiile de “document
justificativ” în sensul prevederilor art.6 alin.(1) din Legea nr.82/1991 a ContabilităŃii (R), la control, în baza
prevederilor art.21, alin.(4), lit.f) din Legea nr.571/2003 [...], nu s-a acordat drept de deducere, la calculul profitului
impozabil, pentru suma de x lei.

� x lei, reprezentând diminuarea, la control a pierderii fiscale de recuperat stabilită de societate la
31.12.2008;

� (–) x lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă investiŃiilor efectuate pentru un mijloc fix, care
a fost utilizat pentru realizarea exclusiv de operaŃiuni scutite fără drept de deducere.

[...] Aferent impozitului pe profit suplimentar, în timpul controlului au fost calculate, în baza art.120 şi
art.1201 din O.G. nr.92/2003, R, [...], dobânzi în sumă de x lei şi penalităŃi de întârziere în sumă de x lei (anexa
nr.x).

Perioada ianuarie ––––iunie 2010
[...] FaŃă de pierderea fiscală stabilită de societate în sumă de x lei, urmare inspecŃiei fiscale a fost stabilită

o pierdere fiscală de recuperat în perioada următoare în sumă de x lei, cu x lei mai pu Ńin.  Suma de x lei,
reprezintă cheltuieli cu amortizarea aferentă investiŃiilor, care au fost deduse în mod eronat de societate şi are
următoarea componenŃă:

– x lei, reprezentând cota de x% din cheltuielile cu amortizarea investiŃiilor efectuate la întregul imobil în
care societatea are declarat sediul social, deduse în mod eronat de societate, întrucât nu sunt aferente spaŃiului
închiriat.

Au fost încălcate prevederile art.24, alin.(3), lit.a) din Legea nr.571/2003 [...].
– x lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea investiŃiilor efectuate la spaŃiul comercial aparŃinând

societăŃii, majorate în mod eronat. [...].
– x lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea unui mijloc fix (construcŃie metalică uşoară), care au fost

incluse în investiŃiile efectuate la sediul social. [...].
– x lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea unor bunuri care nu sunt utilizate de societate pentru

realizarea de venituri impozabile. [...].
– x lei, reprezentând cheltuieli cu amortizarea deduse în mod eronat de societate. [...].
[...] În concluzie, în ceea ce priveşte impozitul pe profit, urmare verificării efectuate, au fost stabilite

următoarele:
– diferenŃă suplimentară x lei;
– dobânzi   x lei;
– penalităŃi de întârziere   x lei.
2. Taxa pe valoarea ad ăugat ă
[...] Taxa pe valoarea ad ăugat ă deductibil ă
[...] FaŃă de taxa pe valoarea adăugată deductibilă evidenŃiată de societate, în sumă de x lei, la control a

fost stabilită o TVA deductibilă în sumă de x lei, cu x lei mai puŃin. DiferenŃa de TVA deductibilă, în sumă de x lei,
stabilită la control are următoarea componenŃă:

� x lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă pentru investiŃiile efectuate la spaŃiul comercial de
la adresa din x, bd. x, nr.x. Valoarea investiŃiilor recepŃionate în luna decembrie 2008, a totalizat x lei, iar taxa pe
valoarea adăugată dedusă pe parcursul realizării investiŃiei a fost în sumă totală de x lei. Aşa cum am prezentat
anterior, [...], investiŃiile în sumă de x lei, recepŃionate în decembrie 2007, ca fiind investiŃii efectuate la sediul social
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cuprind şi suma de x lei, reprezentând investiŃii efectuate la spaŃiul comercial, pentru care s-a dedus TVA de x lei.
Rezultă, pentru spaŃiul comercial, investiŃii în sumă totală de x lei şi TVA deductibilă în sumă totală de x lei.

Urmare verificării efectuate s-a constatat că imobilul menŃionat, face din luna decembrie 2008, obiectul
închirierii, operaŃiune, pentru care societatea a aplicat regimul de scutire prevăzut la art.141, alin.(2), lit.e) din
Legea nr.571/2003 [...].

Potrivit prevederilor art.149, alin.(2), lit.b) şi alin.(3), lit.b) din Legea nr.571/2003 [...], în situaŃia în care
bunul de capital (spaŃiul comercial) este folosit pentru operaŃiuni care nu au drept de deducere, societatea
ajustează TVA pe o perioadă de 20 de ani, iar perioada de ajustare începe de la data de 1 ianuarie a anului în care
bunurile sunt folosite prima dată.

În baza prevederilor art.149, alin.(4), lit.a), pct.2 din Legea nr.571/2003 [...], societatea avea obligaŃia
ajustării TVA dedusă în sumă de x lei, în luna decembrie 2008, când imobilul este închiriat în regim de scutire.

Aferent spaŃiului comercial, societatea înregistrează investiŃii în curs în valoare de x lei ([...]), pentru care a
dedus o taxă pe valoarea adăugată în sumă de x lei (anexele x), din care x lei reprezint ă TVA deductibil ă
aferent ă achizi Ńiilor de la S.C. m S.R.L., S.C. t S.R.L. şi S.C. c S.R.L., a şa cum vom ar ăta în continuare.
Facem precizarea că în soldul debitor al contului contabil 231 “Imobilizări corporale în curs” sunt incluse şi
investiŃiile în curs efectuate la punctul de lucru al societăŃii situat în x, x (anexa nr.x).

Prin deducerea TVA în sumă de x lei, aferent investiŃiilor în curs efectuate la un imobil utilizat la realizarea
de operaŃiuni care nu dau drept de deducere, au fost încălcate prevederile art.147, alin.(4) din Legea nr.571/2003
[...].

Au fost încălcate prevederile art.126, alin.(9), lit.c) din Legea nr.571/2003 [...].
MenŃionăm că societatea a colectat TVA la nivelul taxei deduse pentru utilităŃile aferente spaŃiului comercial

închiriat.
� x lei, reprezentând T.V.A., dedusă pe bază de înscrisuri ce nu îndeplinesc calitatea de document

justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaŃiunii sau intrării în gestiune (anexa nr.x).
Aceste documente nu îndeplinesc condiŃia de document justificativ, întrucât:

a) În cazul S.C. m S.R.L.x CUÎ x, [...], societatea nu este înregistrată ca fiind plătitor de taxă pe valoarea
adăugată. S.C. x S.R.L. a înregistrat în evidenŃa contabilă şi fiscală, aferentă anului 2009, TVA deductibilă în sumă
de x lei, [...].

b) În cazul S.C. t S.R.L.x CUÎ x, s-a constatat că [...] a achiziŃionat în trimestrul III 2009, de la această
societatea x, pentru care a înregistrat în evidenŃa contabilă şi fiscală TVA deductibilă în sumă de x lei şi în
trimestrul I 2010, TVA deductibilă de x lei. [...] s-a constatat că S.C. t S.R.L. nu a depus deconturi de TVA şi nicio
altă declaraŃie fiscală. [...]. De asemenea, societatea nu a depus la organul fiscal teritorial raportările financiare
anuale pentru anii 2006, 2007, 2008, [...]. [...], societatea mai sus menŃionată se află în dizolvare judiciară, conform
art.237 din Legea nr.31/1990.

c) În cazul S.C. c S.R.L. x CUÎ x, s-a constatat că [...] a achiziŃionat în trimestrul III 2009, de la această
societate materiale de construcŃii, pentru care a înregistrat în evidenŃa contabilă şi fiscală TVA deductibilă în sumă
de x lei, în baza unei facturi fiscale care are înscris la rubrica furnizor codul de identificare fiscală y. Potrivit site-ului
Ministerului FinanŃelor Publice codul de identificare mai sus menŃionat este alocat S.C q S.R.L. cu sediul în oraşul
x, judeŃul Ilfov. Facem precizarea că potrivit site-ului Oficiului Registrului ComerŃului, nu figurează nicio societate cu
denumire de c.

d) În cazul S.C. d S.R.L. x CUÎ x, s-a constatat că [...] a achiziŃionat de la această societate pliante
reclamă, pentru care a dedus TVA în sumă de x lei. [...].

[...] Au fost încălcate prevederile art.155, alin.(5), lit.c) din Legea nr.571/2003 [...].
� x lei, reprezentând TVA deductibilă care nu sunt aferente spaŃiului în care este declarat sediul social al

societăŃii. [...]. Societatea a dedus suma de x lei, reprezentând TVA aferentă  investiŃiilor efectuate la spaŃiul aflat în
proprietatea şi folosinŃa persoanelor fizice x şi x.

Au fost încălcate prevederile art.145, alin.(2), lit.a) din Legea nr. 571/2003 [...].
� x lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziŃiilor unor bunuri care nu sunt utilizate de

societate pentru realizarea de operaŃiuni impozabile. [...].
Au fost încălcate prevederile art.145, alin.(2), lit.a) din Legea nr.571/2003 [...].
[...] TVA de plat ă
Având în vedere cele prezentate la “TVA deductibilă”, în urma verificării efectuate a fost stabilită o taxă pe

valoarea adăugată suplimentară de plată în sumă de x lei. Aferent TVA de plată stabilită suplimentar, au fost
calculate, în conformitate cu prevederile art.120 şi art.1201 din O.G. nr.92/2003, R, [...], dobânzi în sumă de x lei şi
penalităŃi de întârziere în sumă de x lei (anexa nr.x). [...].”

III. – Pe baza actelor şi documentelor din Dosarul contesta Ńiei, în urma
analizei efectuate pe baza actelor normative în vig oare din perioada supus ă inspec Ńiei
fiscale, consemnate în actul administrativ fiscal a tacat, organul de solu Ńionare a cauzei
constat ă: 

* În Raportul de inspec Ńie fiscal ă din x decembrie 2010,  încheiat de organele de
control ale ActivităŃii de InspecŃie Fiscală Prahova, a fost consemnată verificarea în ceea ce
priveşte modul de constituire, declarare şi virare a obligaŃiilor fiscale datorate bugetului general
consolidat de către S.C. “x” S.R.L. x, printre care şi cele reprezentate de impozitul pe profit şi
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taxa pe valoarea adăugată, deficienŃele constatate la aceste obligaŃii fiscale fiind contestate de
societatea comercială.  

Obiectul principal de activitate al societăŃii comerciale contestatoare este “x” – cod
CAEN x. 

Referitor la impozitul pe profit suplimentar în sumă de x lei şi major ări de întârziere
aferente în sumă de x lei, diminuarea cu suma de x lei a pierderii fis cale stabilite de
societatea comercial ă la 30 iunie 2010, taxa pe valoarea ad ăugat ă stabilit ă suplimentar
de plat ă în sumă de x lei şi major ări de întârziere aferente în sumă de x lei:

A) –––– Verificarea a cuprins perioada ianuarie 2007 – iunie 2010, iar în urma controlului
s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar datorat  în sumă de x lei – aferent anului 2009,
pentru care organele de inspecŃie fiscală au calculat major ări de întârziere  în sumă de x lei,
pe care societatea comercială le contestă integral.

Pentru perioada semestrului I al anului 2010, faŃă de pierderea fiscală în sumă de x lei
calculată de societatea comercială, organele de inspecŃie fiscală au stabilit o pierdere fiscală
de x lei, cu x lei mai pu Ńin , măsură pe care S.C. “x” S.R.L. o contestă. 

Impozitul pe profit suplimentar  în sumă de x lei (contestat), ca şi măsura diminu ării
pierderii fiscale  aferentă semestrului I 2010 cu suma de x lei (contestat ă), s-a datorat
faptului că, la inspecŃia fiscală din x decembrie 2010:

a) cheltuielile cu amortizarea  în sumă totală de x lei  înregistrate în contabilitate de
societatea comercială contestatoare în perioada anilor 2008 – 2010 (x lei/an 2008 + x lei/an
2009 + x lei/sem.I 2010), au fost stabilite ca nedeductibile fiscal,  conform prevederilor art.24
din Codul fiscal, deoarece au fost eronat determinate, întrucât:

– suma de x lei  reprezintă cheltuieli cu amortizarea deduse eronat (x lei/an 2008 + x
lei/an 2009 + x lei/sem.I 2010), contrar prevederilor art.24 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, pentru
că nu s-a Ńinut cont de procentul de x% (x/xx100) pe care societatea comercială avea dreptul
să-l deducă din totalul cheltuielilor cu amortizarea, corespunzător suprafeŃei de x m2 închiriate
pentru sediul social din totalul de x m2 ai imobilului proprietate personală a asociaŃilor, situat în
municipiul x, B-dul x, Nr.x;

– suma de x lei  reprezintă cheltuieli cu amortizarea deduse eronat în anul 2008, pentru
că s-au înregistrat înainte de punerea în funcŃiune a investiŃiilor în sumă de x lei efectuate la
spaŃiul comercial aparŃinând societăŃii comerciale, situat în municipiul x, B-dul x, Nr.x
(decembrie 2008), contrar prevederilor art.24 alin.(11) lit.a) din Codul fiscal; 

– suma de x lei  reprezintă cheltuieli cu amortizarea deduse eronat (x lei/an 2009 + x
lei/sem.I 2010), contrar prevederilor art.24 alin.(7) din Codul fiscal, pentru că nu s-a Ńinut cont
de cota de amortizare de x% pe care societatea comercială avea dreptul s-o deducă pentru
investiŃiile în sumă de x lei efectuate la spaŃiul comercial aparŃinând societăŃii comerciale
(decembrie 2008) şi care nu sunt amortizabile în 5 ani, cum eronat a calculat societatea
comercială;

– suma de x lei  reprezintă cheltuieli cu amortizarea deduse eronat (x lei/an 2008 + x
lei/an 2009 + x lei/sem.I 2010), contrar prevederilor art.24 alin.(7) din Codul fiscal, pentru că nu
s-a Ńinut cont de cota de amortizare de x% pe care societatea comercială avea dreptul s-o
deducă pentru achiziŃia unei construcŃii metalice uşoare în sumă de x lei (decembrie 2007) şi
careia nu-i corespunde o cotă de amortizare anuală de x%, cum eronat a calculat societatea
comercială;

– suma de x lei  reprezintă cheltuieli cu amortizarea deduse eronat (x lei/an 2008 + x
lei/an 2009 + x lei/sem.I 2010), contrar prevederilor art.21 alin.(1) din Codul fiscal, întrucât
achiziŃiile de bunuri diverse (x) în sumă totală de x lei înregistrate în luna decembrie 2007 nu
au fost utilizate de societatea comercială contestatoare pentru realizarea de venituri
impozabile;

– suma de x lei  reprezintă cheltuieli cu amortizarea deduse eronat (x lei/an 2009 + x
lei/sem.I 2010), contrar prevederilor art.24 alin.(11) lit.c) din Codul fiscal, întrucât investiŃiile în
sumă de x lei, efectuate şi recepŃionate în luna decembrie 2007 la punctul de lucru din x,
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trebuiau amortizate pe durata contractului de închiriere de 3 ani, respectiv martie 2006 –
februarie 2009. 

De menŃionat că, în acest caz, organele de inspecŃie fiscală au majorat cheltuielile cu
amortizarea deductibile fiscal pentru anul 2008 cu suma de x lei,  respectiv de la valoarea de x
lei înregistrată de societatea comercială la valoarea de x lei.

b) cheltuielile cu serviciile prestate de ter Ńi în sumă de x lei,  înregistrate în
contabilitate de societatea comercială contestatoare în luna decembrie 2009, au fost stabilite
ca nedeductibile fiscal,  conform prevederilor art.21 alin.(4) lit.f) din Codul fiscal, întrucât au
avut la bază o factură care nu îndeplineşte condiŃiile de documente justificativ, fiind emise de
societăŃi comerciale furnizoare care fie nu sunt înregistrate ca plătitoare de TVA, fie se află în
dizolvare judiciară, fie datele de identificare înscrise în factură sau seria şi numărul facturii nu
sunt reale.

c) cheltuieli cu TVA ajustat ă în sumă totală de x lei  (x lei/an 2008 + x lei/an 2009),
pentru care la inspecŃia fiscală s-a acordat dreptul de deducere la calculul profitului impozabil,
conform prevederilor pct.23 lit.b) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.44/2004,
date în aplicarea art.21 alin.(1) din Codul fiscal.

d) x lei  sumă cu care a fost diminuată la control pierderea fiscală aferentă anului 2008.

B) –––– În ceea ce priveşte taxa pe valoarea ad ăugat ă, la inspecŃia fiscală din x
decembrie 2010, organele de control au anulat dreptul de deducere pentru TVA deductibil ă
în sumă totală de x lei  dedusă de societatea comercială contestatoare în perioada iulie 2006 –
iunie 2010, din care:

– x lei  reprezintă TVA deductibilă dedusă pentru investiŃiile efectuate la spaŃiul
comercial din x, B-dul x, Nr. x, în condiŃiile în care imobilul în care se află acest spaŃiu a făcut
obiectul închirierii, începând cu luna decembrie 2008, pentru care societatea comercială
contestatoare a aplicat regimul de scutire de TVA prevăzut la art.141 alin.(2) lit.e) din Codul
fiscal. 

InspecŃia fiscală a constatat că societatea comercială nu a procedat la ajustarea TVA în
sumă de x lei dedusă în luna decembrie 2008, când imobilul este închiriat în regim de scutire,
contrar prevederilor art.149 alin.(2) lit.b) şi alin.(3) lit.b) din Codul fiscal.

De asemenea, pentru investiŃiile efectuate în perioada anilor 2006 – 2010 şi aflate în
soldul contului contabil 231 “Imobilizări corporale în curs” la data de 30 iunie 2010, societatea
comercială a dedus TVA în sumă de x lei, contrar prevederilor art.147 alin.(4) din Codul fiscal,
în condiŃiile în care aceste investiŃii au fost efectuate la un imobil utilizat pentru operaŃiuni care
nu dau drept de deducere a TVA, încălcându-se astfel prevederile art.126 alin.(9) lit.c) din
Codul fiscal.

– x lei reprezintă TVA deductibilă dedusă în baza unor facturi de achiziŃii ce nu
îndeplinesc calitatea de document justificativ, potrivit legii, fiind emise de societăŃi comerciale
furnizoare care fie nu sunt înregistrate ca plătitoare de TVA, fie se află în dizolvare judiciară, fie
datele de identificare înscrise în factură sau seria şi numărul facturii nu sunt reale. FaŃă de
aceste constatări, în baza prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) şi art.155 alin.(5) lit.c) din Codul
fiscal, coroborate cu prevederile art.6 alin.(1) din Legea contabilităŃii nr.82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale Deciziei nr.V/15 ianuarie 2007 a Înaltei
CurŃii de CasaŃie şi JustiŃie, organele de control nu au acordat dreptul de deducere pentru TVA
deductibilă în sumă totală de x lei. 

–––– x lei reprezintă TVA deductibilă dedusă pentru investiŃiile efectuate la imobilul
proprietatea personală a asociaŃilor societăŃii comerciale contestatoare, dar care nu este
aferentă suprafeŃei închiriate de aceştia societăŃii comerciale drept sediu social (x% din totalul
suprafeŃei imobilului), încălcându-se astfel prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal.

– x lei reprezintă TVA deductibilă dedusă pentru achiziŃiile unor bunuri care nu sunt
utilizate de societatea comercială pentru realizarea de operaŃiuni impozabile, de asemenea
încălcându-se prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal.  
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Pentru diferenŃele suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală la impozitul pe
profit – x lei şi TVA – x lei, în conformitate cu prevederile art.120 şi art.1201 din Codul de
procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la control au fost
calculate accesorii de plat ă (dobânzi, penalităŃi şi majorări de întârziere) în sumă totală de x
lei (x lei/impozit pe profit + x lei/TVA), contestate de societatea comercială.     

* Prin contestaŃia formulată, societatea comercială nu recunoaşte obligaŃiile fiscale de
plată suplimentare privind impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată în sumă totală de x
lei  (x lei/impozit pe profit suplimentar + x lei/accesorii de plată + x lei/TVA de plată suplimentară
+ x lei/accesorii de plată) stabilite prin Decizia de impunere nr. x/x decembrie 2010. 

De asemenea, contestă şi măsura diminuării cu suma de x lei a pierderii fiscale la 30
iunie 2010.

În susŃinerea cauzei societatea comercială contestatoare consideră că există o
inadvertenŃă legislativă între art.141 alin.(2) lit.e) şi art.126 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal în
legătură cu TVA deductibilă în sumă de x lei dedusă la construcŃia clădirii comerciale. Astfel, în
contestaŃie se arată că, până la data recepŃiei şi punerii în funcŃiune a acestei clădiri, s-a dedus
TVA deductibilă datorită faptului că societatea comercială desfăşura o activitate în alte locaŃii
pentru care colecta TVA la acel moment şi care este acelaşi lucru cu a-l deduce acum prin acte
de închiriere taxabile în clădirea comercială. Faptul că s-a dedus TVA nu este considerat de
contestatoare drept o greşeală, întrucât rezultatul taxării este nul, suma TVA pe care o
colectează de la furnizor fiind egală cu cea pe care o deduce beneficiarul. 

În ceea ce priveşte suma de x lei reprezentând TVA deudctibilă care nu este aferentă
spaŃiului în care este declarat sediul social al societăŃii comerciale, precizează că măsurătorile
care erau înscrise în actele cadastrale ale imobilului erau greşite, fiind trecută o suprafaŃă utila
totală mult mai mare decât în realitate, respectiv x m2 în loc de x m2, fapt ce majorează cota
aferentă sediului social de la x% (x m2/x m2) la x% (x m2/x m2) şi, implicit, majorarea TVA
deductibilă cu drept de deducere, precum şi majorarea cheltuielilor cu amortizarea deductibile
fiscal.

* Motivele de drept,  sunt:
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
“[...] Art. 19. – (1)  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 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.

[...] Art. 24. – (1)  Cheltuielile aferente  achiziŃionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau
îmbun ătăŃirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz ă din punct de vedere fiscal prin deducerea
amortiz ării  potrivit prevederilor prezentului articol.

[...] (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile :
a) investi Ńiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor cont racte de închiriere,  concesiune,

locaŃie de gestiune sau altele asemenea;
[...] (7) În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotei de amortizare

liniară la valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.
[...] (11) Amortizarea fiscal ă se calculeaz ă după cum urmeaz ă:
[...] c) pentru cheltuielile cu investi Ńiile efectuate la mijloacele fixe  concesionate, închiriate  sau luate

în locaŃie de gestiune de cel care a efectuat investiŃia, pe perioada contractului  sau pe durata normală de
utilizare, după caz;

[...] Art. 126. –  [...] (9) Opera Ńiunile impozabile pot fi:
[...] c) opera Ńiuni scutite de tax ă fără drept de deducere,  pentru care nu se datorează taxa şi nu este

permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziŃii. În prezentul titlu aceste operaŃiuni sunt prevăzute la
art. 141;

[...] Art.141. –  [...] (2) Următoarele opera Ńiuni sunt, de asemenea, scutite de tax ă:
e) arendarea, concesionarea, închirierea  şi leasingul de bunuri imobile,  cu următoarele excepŃii:
1. operatiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcŃie

similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. închirierea de spaŃii sau locaŃii pentru parcarea autovehiculelor;
3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
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4. închirierea seifurilor;  
[...] Art. 146. – (1)  Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei,  persoana impozabilă trebuie să

îndeplinească următoarele condiŃii:
a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau

serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deŃină o
factur ă emis ă în conformitate cu prevederile art. 155;

Art. 147. – [...] (4) Achizi Ńiile destinate exclusiv realiz ării de opera Ńiuni care nu dau drept de
deducere, precum şi de investi Ńii care sunt destinate realiz ării de astfel de opera Ńiuni  se înscriu într-o
coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări pentru aceste operaŃiuni, iar taxa deductibil ă aferent ă acestora nu
se deduce.

[...] Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital
Art. 149. – (1) În sensul prezentului articol:
[...] d) taxa deductibil ă aferent ă bunurilor de capital  reprezintă taxa achitată sau datorată, aferentă

oricarei opera Ńiuni legate  de achiziŃia, fabricarea, construcŃia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri,
exclusiv taxa achitată sau datorată, aferentă reparării ori întreŃinerii acestor bunuri sau cea aferentă achiziŃiei
pieselor de schimb destinate reparării ori întreŃinerii bunurilor de capital.

(2) Taxa deductibil ă aferentă bunurilor de capital, în condiŃiile în care nu se aplică regulile privind livrarea
către sine sau prestarea către sine, se ajusteaz ă, în situaŃiile prevăzute la alin. (4) lit. a)-d):

[...] b) pe o perioad ă de 20 de ani,  pentru construcŃia sau achiziŃia unui bun imobil, precum şi pentru
transformarea sau modernizarea unui bun imobil,  dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de
cel puŃin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.

[...] (3) Perioada de ajustare începe:
[...] b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recepŃionate, pentru bunurile de capital

prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, şi se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente
bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este
anul aderării sau un alt an ulterior anului aderării;

[...] (4) Ajustarea taxei deductibile prev ăzute la alin. (1) lit. d) se efectueaz ă:
a) în situaŃia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă:
[...] 2. pentru realizarea de opera Ńiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
[...] Art. 154. – [...] (4) Persoanele înregistrate:
a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare  în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor

sau clien Ńilor;
[...] Art. 155.  – [...] (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm ătoarele informa Ńii:
a) numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
[...] d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de

identificare fiscală, ale persoanei impozabile care emite factura;”
* FaŃă de cele prezentate mai sus, organul de solu Ńionare a contesta Ńiei constat ă

urm ătoarele:
– Referitor la suma de x lei  (x lei + x lei) reprezentând TVA deductibilă dedusă pentru

investiŃiile efectuate la spaŃiul comercial din x, B-dul x, Nr. x, menŃionăm faptul că acest imobil
– proprietatea societăŃii comerciale, a fost închiriat începând cu luna decembrie 2008,
aplicându-se regimul de scutire de TVA prevăzut la art.141 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal (mai
sus citat), dar pentru această operaŃiune societatea comercială nu are dreptul de deducere a
TVA deductibilă, aşa cum se prevede la art.126 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal..

Deşi recunoaşte că operaŃiunea de închiriere a imobilului este scutită de TVA,
societatea comercială contestatoare susŃine că are dreptul să deducă TVA deductibilă aferentă
investiŃiilor, întrucât, în opinia sa, există o contradicŃie între prevederile art.141 alin.(2) lit.e) şi
prevederile art.126 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal.

Însă, din textul art.126 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal (mai sus citat), rezultă clar că
operaŃiunile prevăzute la art.141 din Codul fiscal sunt operaŃiuni scutite de TVA fără drept de
deducere, pentru care nu se datorează TVA şi nu este permisă deducerea TVA datorată sau
achitată pentru achiziŃii.

Nici motivaŃia că până la momentul recepŃiei şi punerii în funcŃiune a investiŃiilor la acest
imobil, societatea comercială a realizat operaŃiuni taxabile cu TVA în alte puncte de lucru, ceea
ce i-ar permite să deducă TVA aferentă acestor investiŃii, nu poate fi avută în vedere în
soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, întrucât închirierea unui imobil este o operaŃiune scutită
de TVA fără drept de deducere. 

– În ceea ce priveşte TVA deductibilă în sumă de x lei  dedusă în baza unor facturi de
achiziŃii ce nu îndeplinesc calitatea de document justificativ, potrivit legii, fiind emise de
societăŃi comerciale furnizoare care fie nu sunt înregistrate ca plătitoare de TVA, fie se află în
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dizolvare judiciară, fie datele de identificare înscrise în factură sau seria şi numărul facturii nu
sunt reale şi TVA deductibilă în sumă de x lei  dedusă pentru achiziŃiile unor bunuri care nu
sunt utilizate de societatea comercială pentru realizarea de operaŃiuni impozabile, în
contestaŃie nu sunt aduse niciun fel de motivaŃii în fapt şi drept în sprijinul contestării măsurii de
anulare a dreptului de deducere stabilită de organele de inspecŃie fiscală.

– În ceea ce priveşte TVA deductibilă în sumă de x lei  dedusă pentru investiŃiile
efectuate la imobilul proprietatea personală a asociaŃilor societăŃii comerciale contestatoare,
dar care nu este aferentă suprafeŃei închiriate de aceştia societăŃii comerciale drept sediu
social (x% din totalul suprafeŃei imobilului) şi la cheltuielile cu amortizarea stabilite ca
nedeductibile fiscal în sumă totală de x lei  aferente aceluiaşi spaŃiu, referitor la susŃinerea din
contestaŃie că în actele cadastrale suprafaŃa utilă totală a imobilului proprietate personală a
asociaŃilor în care funcŃionează sediul social al societăŃii comerciale este mai mare decât cea
reală, conform precizărilor făcute de organul de inspecŃie fiscală în Referatul cu propuneri de
soluŃionare a contestaŃiei, rezultă că au fost luate în calcul suprafeŃele din actele prezentate în
timpul controlului, iar din actele anexate la contesta Ńie, respectiv copia Încheierii nr.x în
Dosarul nr.x/x.01.2011 emisă la data de x februarie 2011 de Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Prahova – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară x, rezult ă aceeaşi suprafa Ńă
util ă total ă de x m2 pentru construcŃia “x”. 

Astfel, procentul de x%, stabilit la inspecŃia fiscală, rămâne neschimbat.
– În ceea ce priveşte celelalte cheltuieli cu amortizarea  în sumă totală de x lei şi

cheltuielile cu serviciile  în sumă de x lei – stabilite la control ca nedeductibile fiscal, ca şi
pentru cheltuielile cu TVA ajustat ă în sumă de x lei  şi diminuarea pierderii fiscale  cu x lei
în anul 2008, în contestaŃie nu sunt aduse niciun fel de motivaŃii în fapt şi drept în sprijinul
contestării acestor măsuri.

Referitor la completarea contestaŃiei iniŃiale, conform adresei înregistrată la A.I.F.
Prahova sub nr. x/x februarie 2011, organul de inspecŃie fiscală a comunicat organului de
soluŃionare a contestaŃiei următoarele:

“[...] – societatea nu a evidenŃiat distinct investiŃiile în curs aflate în soldul contului
contabil 231 “Imobilizări în curs” din balanŃa de verificare încheiată la data de 31.12.2008 şi
care se regăsesc în soldul debitor al aceluiaşi cont contabil din balanŃa de verificare încheiată
la data de 30.06.2010. Precizăm că în perioada ianuarie 2009 – iunie 2010, nu s-au
recepŃionat investiŃii;

– la solicitarea organelor de inspecŃie fiscală, reprezentantul societăŃii a nominalizat
investiŃiile în curs aflate în soldul debitor al contului contabil 231 “Imobilizări în curs” din balanŃa
de verificare încheiată la data de 30.06.2010, care nu sunt aferente spaŃiului comercial,
acestea fiind prezentate în anexa nr. x la raportul de inspecŃie fiscală nr. x/x.12.2010.

În concluzie, constatările din raportul de inspecŃie fiscală nr. x/x.12.2010, s-au bazat pe
actele documentele şi informaŃiile puse la dispoziŃia organelor de inspecŃie fiscală de
reprezentantul societăŃii.”

În aceste condiŃii rezultă că, în mod corect şi legal, organele de inspecŃie fiscală au
determinat valorile privind cheltuielile cu amortizarea nedeductibile fiscal şi TVA deductibilă
pentru care societatea comercială contestatoare nu are drept de deducere, care au determinat
diferen Ńele suplimentare de plat ă în contul impozitului pe profit  în sumă de x lei  şi
accesorii  aferente de x lei,  TVA de plat ă în sumă x lei  şi accesorii  aferente de x lei,  cât şi
diminuarea pierderii fiscale  calculate de societatea comercială la 30 iunie 2010 cu suma de
x lei,   drept pentru care contestaŃia urmează a fi respinsă ca neîntemeiată şi parŃial
nemotivată.

IV. – Concluzionând analiza contesta Ńiei formulat ă de Societatea Comercial ă
“x” S.R.L., cu sediul în municipiul x, jude Ńul Prahova,  împotriva Deciziei de impunere
privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. x din x
decembrie 2010, act administrativ fiscal emis de A.I.F. Prahova, în conformitate cu prevederile
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alin. (1) al art. 216 din OrdonanŃa Guvernului Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală,
republicată în 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se:

D   E   C   I   D   E   :

1. – Respingerea contesta Ńiei ca neîntemeiat ă şi par Ńial nemotivat ă pentru suma
totală de x lei  – din care:

– impozit pe profit stabilit suplimentar .............................................................    x lei;
– majorări de întârziere aferente impozitului pe profit .....................................       x lei;
– taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată ............................  x lei;
– majorări de întârziere aferente TVA .............................................................  x lei;
– diminuarea pierderii fiscale la 30 iunie 2010 ................................................    x lei.

2. –  În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 218 din O.G. nr. 92/2003, republicată
în 31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale alin. (1) al art. 11 din Legea
conteciosului administrativ nr. 554/2004, prezenta decizie poate fi atacată – în termen de 6
(şase) luni de la data primirii acesteia – la instanŃa de contencios administrativ competentă din
cadrul Tribunalului Prahova.

DIRECTOR EXECUTIV,

CT/4.ex./28.02.2011
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