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DECIZIA nr.43/25.06.2008 
 privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

S.C. CONSTANTA S.R.L., 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… 

 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� Constan�a prin adresa nr…………/09.06.2008 înregistrat� la 
D.G.F.P. Constan�a sub nr…………/10.06.2008, cu privire la contesta�ia 
formulat� de SC CONSTANTA SRL, cu sediul în ……………, str…………… nr……, 
CUI RO ……………, prin S.C.A. „…………………”. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr…………/21.04.2008, 
emis� de S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a, în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 21.04.2008, în 
cuantum total de …………… lei reprezentând, tax� pe valoarea ad�ugat� 
de plat� în sum� de …………… �i major�ri �i penalit��i de întârziere 
aferente în sum� de …………… lei �i, deasemenea, suma de …………… lei 
reprezentând TVA deductibil� aferent� facturii de achizi�ie a trei 
centrale termice. 
 Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, în ceea ce 
prive�te contesta�ia, organul de solu�ionare re�ine c� ac�iunea în 
cauz� a fost introdus� în numele contestatarei de c�tre, S.C.A. 
„………………”, în calitate de împuternicit conform împuternicirii 
avoca�iale nr…………/22.05.2008 (anexat� în original la dosarul 
contesta�iei), fiind astfel respectate prevederile art.206, lit.e) 
din O.G. nr.92/2003 republicat� în M.O. nr.513/31.07.2007 privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul de 30 de zile prev�zut la art.207(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat� în 2007. 

Astfel, Decizia de impunere nr…………/21.04.2008 împreun� cu 
Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 21.04.2008 au 
fost transmise contestatoarei, de c�tre S.A.F. - Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Constan�a în data de 22.04.2008, fiind 
înregistrat� la petent� sub nr…………/23.04.2008, iar contesta�ia a 
fost depus� prin po�t� în data de 22.05.2008 (conform confirm�rii 
de primire anexat� la dosarul contesta�iei) la D.G.F.P. Constan�a 
fiind înregistrat� sub nr…………/24.05.2008. 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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Cu adresa nr…………/03.06.2008 dosarul contesta�iei a fost 
înaintat c�tre S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a 
în vederea complet�rii �i verific�rii condi�iilor procedurale �i a 
întocmirii referatului cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei 
acesta conformându-se solicit�rii organului de solu�ionare.  

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 
procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, astfel încât Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� 
pronun�e solu�ia legal�. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la la D.G.F.P. Constan�a sub 

nr…………/24.05.2008, SC CONSTANTA SRL prin avocat ales G…………… G…………, 
reprezentant al Societa�ii Civile de Avoca�i “………………” contest� 
obliga�iile fiscale suplimentare, stabilite prin Decizia de 
impunere nr…………/21.04.2008 precum �i Raportul de inspec�ie fiscal� 
încheiat în data de 21.04.2008  de c�tre consilieri din cadrul 
S.A.F. - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a, pentru suma 
total� de …………… lei compus� din …………… lei TVA de plat� �i …………… lei 
major�ri �i penalit��i de întârziere aferente TVA de plat�.  

În sus�inerea contesta�iei sale, petenta invoc� urm�toarele    
motive: 

1. Raportul de inspec�ie fiscal� trebuia s� aib� ca �i 
entitate controlat� ORA�UL ……………… care este subiect de drept fiscal 
�i titular de cont �i nu SC CONSTANTA SRL care nu are capacitate 
juridic� fiind de fapt aparatul de specialitate al PRIMARULUI ca 
organ al administra�iei publice locale, precum �i faptul c� în 
decizia de impunere nr…………/21.04.2008, la rubrica privind datele de 
identificare ale contribuabilului se men�ioneaz� Ora� …………… �i nu 
SC CONSTANTA SRL; 

2. În raportul de inspec�ie se men�ioneaz� c� din adi�ia 
efectuat� de c�tre organul de control asupra sumelor înregistrate 
în registrul de vânz�ri au rezultat diferen�e fa�� de suma înscris� 
în decontul de TVA depus de societate la organul fiscal teritorial. 
Astfel, în decontul de TVA aferent trim IV 2004 societatea a 
înscris ca TVA colectat� suma de …………… lei, iar din adi�ia sumelor 
din jurnalul de vânz�ri a rezultat c� valoarea TVA este în sum� de 
…………… lei. În acest sens, petenta sus�ine c� organul de control nu  
arat� în mod expres de unde rezult� diferen�a de TVA în sum� de 
…………… lei, la ce factur� se refer� �i unde este gre�eala 
contribuabilului, men�ionând doar c� diferen�a calculat� con�ine �i 
TVA în sum� de …………… lei aferent� facturii fiscale 
nr…………/29.12.2004. 
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Fa�� de cele expuse, petenta sus�ine c� nu se poate verifica 
constatarea organului de inspec�ie cu privire la modul de adi�ie �i 
de calcul al TVA �i, în consecin��, nu se poate decât presupune c� 
suma stabilit� ca TVA suplimentar� de plat�, ar avea leg�tur� cu 
opera�iunea comercial� dintre Ora�ul …………… �i S.C. C…………… S.A..   

Totodat�, petenta sus�ine c� organul de inspec�ie fiscal� î�i 
men�ine constat�rile referitoare la opera�iunile efectuate în luna 
decembrie 2004 între SC C…………… SA Constan�a �i Consiliul Local Ora� 
…………… cu privire la “contractul de schimb cu sult�” autentificat de 
notar public sub nr…………/03.12.2004, prin care SC C…………… SA 
Constan�a  transmite c�tre Consiliul Local Ora� …………… dreptul de 
proprietate asupra a trei centrale termice a c�ror valoare de 
inventar este de …………… lei (RON), iar  Consiliul Local Ora� …………… 
transmite c�tre SC C…………… SA Constan�a, dreptul de proprietate 
asupra lotului 1 în suprafa�� de …………… mp situat în intravilanul 
ora�ului ……………, evaluat la …………… lei (RON) 

Fa�� de valorile bunurilor care fac obiectul contractului de 
schimb rezult� o diferen�� de ………… leu �i reprezint� sulta care va 
fi achitat� de c�tre Consiliul Local Ora� ……………, c�tre SC C…………… SA 
Constan�a. 

Petenta sus�ine c� în mod eronat se afirm� în Raportul de 
inspec�ie c�, în baza acestui contract SC C…………… SA Constan�a emite 
factura fiscal� seria ………… nr…………/06.12.2004 prin care vinde 
Consiliului Local …………… cele trei centrale termice în valoare de 
…………… lei la care se adaug� TVA-ul aferent în sum� de ………… lei, iar 
Consiliul Local ……………, prin factura fiscal� seria ………… nr………… în 
valoare de ………… lei la care se adaug� TVA-ul aferent în sum� de 
…………… lei, vinde SC C…………… SA terenul în suprafa�� de ………… mp 
situat în intravilanul ora�ului ……………. 

Petenta sus�ine c�, în realitate din punct de vedere juridic 
ne afl�m în prezen�a unui CONTRACT DE SCHIMB, care are o autonomie 
juridic� proprie, �i care nu se confund� cu un contract de vânzare 
cump�rare deoarece are efecte proprii, în acest sens petenta 
citeaz� art.1294, 1295 �i 1405 din Codul civil. Astfel, emiterea 
facturilor fiscale nu reprezint� decât executarea din punct de 
vedere fiscal a contractului de schimb.    

Referitor la “Contractul de delegare gestiune a serviciului 
public de alimentare cu energie termic� produs� centralizat” 
nr.11910 din data de 02.11.2004, având ca obiect “delegarea 
gestiunii(concesionarea) serviciului public de alimentare cu 
energie termic� produs� centralizat” de c�tre Consiliul Local Ora� 
…………… c�tre T…………… S.A. N�vodari, petenta sus�ine c� obiectul 
contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului public 
�i nu concesionarea exploat�rii celor trei centrale termice a�a cum 
se men�ioneaz� în Raportul de inspec�ie fiscal� contestat.  
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Ca urmare, cele trei centrale termice pentru care s-a încheiat 
“Contractul de schimb cu sult�”, �i pentru care s-a emis factur� 
fiscal�, au f�cut obiectul unui contract de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termic� produs� 
centralizat �i nu a unui contract de concesiune, nefiind incidente 
prevederile art.141 alin.(2) lit.k) din Lg. nr.571/2003 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, activitatea de delegare a 
unui serviciu public nu reprezint� opera�iune scutit� f�r� drept de 
deducere, ea f�când parte din opera�iunile impozabile ale 
institu�iei. 

În consecin��, pentru motivele expuse petenta solicit� 
desfiin�area în parte a Raportului de inspec�ie fiscal�, în sensul 
acord�rii dreptului de deducere a TVA în sum� de …………… lei, 
aferent� facturii fiscale seria ………… nr……………/06.12.2004, prin care 
au fost transmise în patrimoniul Ora�ului …………… cele trei centrale 
termice în valoare de …………… lei.        

   
II. Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 

21.04.2008 de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. - 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a, a avut ca obiect 
verificarea modului de constituire, eviden�iere �i de plat� a taxei 
pe valoarea ad�ugat� la bugetul general consolidat al statului de 
c�tre SC CONSTANTA SRL, urmare celor dispuse prin Decizia 
nr.21/04.04.2008 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
c�tre SC CONSTANTA SRL. Perioada pentru care s-a efectuat 
reverificarea a fost 01.10.2004/31.12.2004. 

Referitor la aspectele contestate, în Raportul de inspec�ie 
fiscal� din data de 21.04.2008, au fost consemnate urm�toarele: 

În urma verific�rii concordan�ei dintre datele înscrise în 
facturile fiscale, respectiv baza de impozitare �i TVA aferent�, cu 
totalurile înscrise în jurnalele de vânz�ri cât �i cu cele înscrise 
în Decontul privind taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� trim.IV 
2004, s-au constatat urm�toarele: 

-totalul bazei de impozitare a facturilor fiscale emise de 
institu�ie în perioada 01.10.2004-31.12.2004, este în cuantum de 
…………… lei (ROL), respectiv …………… lei (RON), iar valoarea TVA-ului 
aferent este de …………… lei(ROL), respectiv …………… lei (RON); 

-în jurnalul de vânz�ri aferent aceleea�i perioade, institu�ia 
a înscris totalul bazei de impozitare pentru TVA ca fiind în 
cuantum de ………… lei(ROL), respectiv ………… lei (RON), iar TVA-ul în 
sum� de ………… lei (ROL), respectiv ………… lei (RON), sume care au fost 
preluate de c�tre institu�ie �i în Decontul de tax� pe valoarea 
ad�ugat� aferent trim.IV 2004 întocmit �i depus la organul fiscal 
teritorial sub nr…………/25.01.2005; 

-din adi�ia efectuat� de c�tre organul de inspec�ie a sumelor 
înscrise în jurnalul de vânz�ri pentru trim.IV 2004 a rezultat c�, 
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de fapt, baza de impozitare a TVA este în sum� de ………… lei, iar TVA 
aferent� este în sum� de ………… lei. 

Fa�� de cele prezentate organul de inspec�ie a stabilit o 
diferent� de TVA de plat� în sum� de ………… lei, sum� care reprezint� 
diferen�a dintre TVA rezultat� din adi�ia sumelor înscrise în 
facturile fiscale �i în jurnalul de vânz�ri, respectiv ………… lei �i 
TVA în sum� de ………… lei înscris� de c�tre petent� atât în jurnalul 
de vânz�ri cât �i în decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� aferent 
trim.IV 2004. 

Urmare celor de mai sus, organul de inspec�ie fiscal� a 
constatat c� pentru trimestrul IV 2004, institu�ia nu a înscris în 
Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� la rubrica TVA colectat� suma 
de ………… lei (RON), respectiv ………… lei(ROL), reprezentând diferen�a 
dintre totalul TVA înscris� în facturile emise (…………… lei ROL) �i 
totalul TVA înscris� în decontul de TVA (…………… lei ROL). Organul de 
inspec�ie fiscal� precizeaz� c�, în suma stabilit� suplimentar de 
plat� în cuantum de ………… lei, este inclus� �i TVA în sum� de ………… 
lei aferent� FF seria ………… nr…………/29.12.2004 emis� de c�tre SC 
CONSTANTA SRL, factur� care a fost înscris� în jurnalul de vânz�ri 
al institu�iei.   

 Astfel, suma de ………… lei (RON) a fost considerat� de organul 
de inspec�ie ca fiind tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de plat�, pentru care au fost calculate major�ri de 
întârziere în sum� de ………… lei (RON) �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ………… lei. 

La cap.IV - Alte constat�ri lit.c) al Raportului de inspec�ie 
fiscal� contestat, organul de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� c� în 
ceea ce prive�te exercitarea dreptului de deducere al TVA în sum� 
de  lei, aferent� FF seria ………… nr…………/06.12.2004 emis� de c�tre SC 
C………… SA Constan�a c�tre Consiliului Local Ora� ……………, organul de 
solu�ionare contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a s-a pronun�at 
prin Decizia nr.21/04.04.2008 emis� în solu�ionarea contesta�iei 
formulat� de c�tre SC CONSTANTA SRL cu solu�ia de respingere ca 
f�r� obiect a contesta�iei pentru acest cap�t de cerere. 

 
 III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de control a 
calculat corect în sarcina SC CONSTANTA SRL, prin Decizia de 
impunere nr…………/21.04.2008 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 21.04.2008, tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei �i accesoriile aferente în 
sum� de ………… lei.  
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În fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul S.A.F. - 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Constan�a urmare solu�iei 
pronun�at� prin Decizia nr.21/04.04.2008 privind solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de c�tre SC CONSTANTA SRL, au procedat la 
reverificarea eviden�ei contabile a institu�iei în ceea ce prive�te 
modul de constituire, eviden�iere �i de plat� a taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru perioada 01.10.2004-31.12.2004, finalizat� prin 
întocmirea Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 21.04.2008, 
în baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere nr…………/21.04.2008.  

În urma verific�rii concordan�ei dintre datele înscrise în 
facturile fiscale respectiv, baza de impozitare �i TVA aferent�, cu 
totalurile înscrise în jurnalele de vânz�ri cât �i cu cele înscrise 
în Decontul privind taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� trim.IV 
2004, organul de inspec�ie fiscal� a constatat faptul c�, totalul 
bazei de impozitare a facturilor fiscale emise de institu�ie este 
în sum� de ………… lei, respectiv …………… lei (ROL), iar valoarea TVA-
ului aferent este de ………… lei, respectiv ………… lei (ROL). 

În jurnalul de vânz�ri a fost înscris� ca total baz� de 
impozitare suma de ………… lei, respectiv …………… lei (ROL) �i TVA 
aferent� în sum� de ………… lei respectiv, ………… lei (ROL), sume care 
au fost preluate �i în Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� 
aferent trim.IV 2004, înregistrat la organul fiscal sub 
nr…………/25.01.2005. 

Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� pentru trimestrul 
IV 2004, institu�ia nu a preluat în Decontul de tax� pe valoarea 
ad�ugat� la rubrica TVA colectat� suma de ………… lei, respectiv ………… 
lei (ROL), reprezentând diferen�a dintre totalul TVA înscris� în 
facturile emise (………… lei ROL) �i TVA înscris� în decontul de TVA 
(………… lei ROL).  

Urmare acestor constat�ri, organul de inspec�ie fiscal� a 
stabilit TVA suplimentar de plat� în suma de …………… lei �i major�ri 
de întârziere �i penalit��i în sum� total� de …………… lei. 

Petenta contest� aceast� m�sur� sus�inând c�, în raportul de 
inspec�ie fiscal� atacat nu se arat� în mod expres de unde rezult� 
diferen�a de TVA în sum� de …………… lei, nu se men�ioneaz� la ce 
facturi se refer�, ce sume s-au adi�ionat, care este gre�eala 
contribuabilului, organul de inspec�ie f�când doar men�iunea c� 
diferen�a de TVA stabilit� ca obliga�ie de plat� cuprinde �i TVA în 
sum� de ………… lei aferent� FF seria ………… nr……………/29.12.2004. 

În spe�� se re�ine c�, prin cererea formulat� petenta, prin 
împuternicit avocat G…………… G……………, reitereaz� în sus�inerea 
contesta�iei motive legate de subiectul de drept fiscal al 
entit��ii controlate care în spe�� este, Ora�ul …………… �i nu SC 
CONSTANTA SRL a�a cum se men�ioneaz� în actul de control.  
Totodat�, în contesta�ie se reiau capetele de cerere din 
contesta�ia ini�ial� formulat� împotriva Raportului de inspec�ie 
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din data de 30.01.2008, referitoare la contractul de schimb cu 
sult� �i la contractul de delegare de gestiune a serviciului public 
de alimentare cu energie termic� produs� centralizat, capete de 
cerere asupra c�rora organul de solu�ionare s-a pronun�at prin 
Decizia nr.21/04.04.2008, motiv pentru care prin prezenta aceste 
capete de cerere nu vor mai fi analizate, urmând ca cererea 
petentei s� fie respins� ca f�r� obiect. 

Referitor la men�iunea petentei cu privire la faptul c� în 
Decizia de impunere nr………/21.04.2008 la rubrica date de 
identificare a contribuabilului este înscris� denumirea ca fiind 
“ORA� ……………… – Activit��i impozabile CIF RO ………………”, iar în 
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 21.04.2008, se face 
referire la “SC CONSTANTA SRL CIF RO ………………”, preciz�m c�, în fapt, 
este una �i aceea�i entitate, în condi�iile în care se re�ine c� 
este vorba despre acela�i cod identificare fiscal� atribuit 
institu�iei pentru opera�iuni impozabile din punct de vedere al 
TVA. Dealtfel, potrivit dispozi�iilor art.77 din L.G. nr.215/2001 
legea administra�iei publice locale cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,   
    “Primarul, viceprimarul, secretarul unit��ii administrativ-
teritoriale �i aparatul de specialitate al primarului constituie o 
structur� func�ional� cu activitate permanent�, denumit� prim�ria 
comunei, ora�ului sau municipiului, care duce la îndeplinire 
hot�rârile consiliului local �i dispozi�iile primarului, 
solu�ionând problemele curente ale colectivit��ii locale.”,  
iar potrivit dispozi�iilor art.21 din acela�i act normativ, 
“unit��ile administrativ-teritoriale sunt subiecte juridice de 
drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscal�”. 

Din textele de lege men�ionate rezult� faptul c�, structura 
func�ional� cu activitate permanent� a unit��ii administrativ-
teritoriale este prim�ria comunei, ora�ului sau municipiului, motiv 
pentru care a devenit necesar�, la cerere, preschimbarea codurilor 
de înregistrare fiscal� emise pe numele prim�riei, consiliului 
local sau jude�ean. Drept urmare, în noile certificate de 
înregistrare fiscal� la rubrica, denumirea unit��ii administrativ-
teritoriale se va trece comun�, ora�, municipiu. 

În contextul celor prezentate, se re�ine c� SC CONSTANTA SRL a 
solicitat preschimbarea certificatului de înregistrare fiscal� �i, 
prin urmare, organul fiscal a emis pe numele petentei Certificatul 
de înregistrare în scopuri de TVA seria ……… nr…………, eliberat la 
data de 24.03.2008, iar la denumire este înscris „ORA� …………… -
Activit��i impozabile în scopuri de TVA” cu sediul în 
jud.Constan�a, ora� ……………, str…………… nr……, CIF RO ……………….  

În contextul celor prezentate, se re�ine c� este neîntemeiat� 
sus�inerea petentei potrivit c�reia ”raportul de inspec�ie trebuia 
s� aib� ca �i unitate controlat� ORA�UL ………… care este subiect de 
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drept fiscal �i titular de cont �i nu SC CONSTANTA SRL care nu are 
capacitate juridic� fiind de fapt aparatul PRIMARULUI ca organ al 
administra�iei publice locale”. 

Referitor la cap�tul de cerere privind taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat� în suma de …………… lei, se 
re�ine c� aceast� sum� reprezint� de fapt diferen�a dintre totalul 
TVA înscris� în facturile emise de c�tre institu�ie în perioada 
oct.2004 - dec.2004 care este în cuantum de ………… lei �i TVA 
înscris� de aceasta atât în totalul sumelor din jurnalul de vânz�ri 
cât �i în decontul de TVA aferent perioadei, respectiv …………… lei 
(………… – ………… = …………). Referitor la suma despre care se face 
vorbire, se re�ine c�, de fapt, aceasta nu reprezint� TVA neoperat� 
sau neeviden�iat� de c�tre institu�ie în contabilitate sau în 
jurnalul de vânz�ri, ci, a�a cum men�ioneaz� organul de control, 
diferen�a de TVA este de fapt rezultatul adi�iei eronate a sumelor 
înscrise în jurnalul de vânz�ri �i preluate în decontul de TVA, 
opera�iune efectuat� de c�tre petent� la finele perioadei de 
raportare respectiv trim.IV 2004. Totodat�, în actul de control se 
men�ioneaz� c� în suma de …………… lei este inclus� �i TVA în cuantum 
de …………… lei aferent� FF nr…………/29.12.2004. 

Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� sus�inerea petentei, 
potrivit c�reia organul de inspec�ie nu arat� în mod expres de unde 
a rezultat diferen�a de TVA de plat� în sum� de …………… lei, nu poate 
fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei în condi�iile în 
care, a�a cum am ar�tat mai sus, nu au fost constatate deficien�e 
de înregistrare în eviden�a contabil� respectiv, neînregistrarea de 
documente fiscale sau înregistrarea de sume eronate ci pur �i 
simplu s-a constatat o eroare de adi�ie a sumelor înscrise în 
jurnalul de vânz�ri cu consecin�a diminu�rii TVA datorat� bugetului 
�i declarat� prin decontul de TVA.  

În aceast� situa�ie, pentru a stabili veridicitatea celor 
constatate de c�tre organul de inspec�ie, petenta avea 
posibilitatea de a verifica, respectiv de a adi�iona sumele 
înscrise în jurnalul de vânz�ri �i de a stabili realitatea, 
sus�inerile acesteia probând contrariul. 

În condi�iile în care petenta nu demonstreaz� �i nu probeaz� 
cu documente c� cele constatate de c�tre organul de control nu sunt 
reale, sus�inerile acesteia bazate pe presupuneri nu pot fi 
re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei. 

Pentru considerentele expuse urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� �i nesus�inut� contesta�ia pentru cap�tul de cerere 
constând în TVA de plat� în sum� de …………… lei. 

Referitor la suma de …………… lei constând în major�ri de 
întârziere aferente în cuantum de …………… lei �i penalit��i de 
întârziere aferente în cuantum de …………… lei, se re�in urm�toarele:  
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Potrivit dispozi�iilor art. 119 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� republicat 

„(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere. 
   (4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii 
întocmite în condi�iile aprobate prin ordin al ministrului 
economiei �i finan�elor, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 
142 alin. (6).”, 
coroborate cu dispozi�iile art.120 din acela�i act normativ, 
potrivit c�rora, 
    „(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

Prin urmare, pentru obliga�ia de plat� stabilit� suplimentar 
constând în TVA în sum� …………… lei, petenta datoreaz� major�ri de 
întârziere în sum� de …………… lei.  

Deasemenea, potrivit dispozi�iilor art.13 din O.G. nr.26/2001 
privind încasarea crean�elor bugetare 
    "ART. 13^1 
    … Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i 
a altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �i a amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare celei în care acestea aveau termene de plat�. Penalitatea 
de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a major�rilor de 
întârziere �i/sau a penalit��ilor.”  

Prin urmare, pentru anul 2005 petenta datoreaz� �i penalit��i 
de întârziere în sum� de ………… lei aferente obliga�iei de plat� 
stabilit� suplimentar în sum� de ………… lei. 

Prin cererea formulat�, de�i petenta contest� obliga�iile de 
plat� stabilite suplimentar prin Decizia de impunere 
nr…………/21.04.2008 referitor la accesoriile calculate, nu motiveaz� 
�i nu invoc� actul normativ pe care î�i întemeiaz� cererea, motiv 
pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat�. 

 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.210 �i ale art.216(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2007,  se: 

 
DECIDE: 

 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 

c�tre SC CONSTANTA SRL împotriva deciziei de impunere 
nr…………/21.04.2008 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
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21.04.2008, emise de S.A.F. - A.I.F. Constan�a, pentru  suma de 
………… lei compus� din: 

- ………… lei tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de 
plat�; 

- ………… lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�; 

- ………… lei penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 

2.  Respingerea ca f�r� obiect a contesta�iei pentru cap�tul 
de cerere referitor la solicitarea dreptului de deducere a TVA în 
sum� de …………… lei aferent� facturii fiscale seria ………  
nr…………/06.12.2004.  

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� în 2007, în conformitate cu 
prevederile art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) 
din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data 
primirii, la instan�a de contencios administrativ competent� din 
cadrul Tribunalului Constan�a.  
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