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DECIZIA nr.128/30.10.2006 
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 S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal 
Constan�a prin adresa nr……………/02.10.2006, înregistrat� la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr……………/02.10.2006, asupra cererii de contesta�ie 
formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L., unitate cu sediul în Medgidia, 
str…………… nr……, jud.Constan�a, cod fiscal R…………………. 

Contesta�ia are ca obiect Decizia de impunere 
nr…………/22.08.2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
21.08.2006, întocmit de S.A.F. – A.C.F. Constan�a.  

Suma contestat� de ……………… lei reprezint� obliga�ii fiscale 
stabilite suplimentar la control, urmare reverific�rii dispuse 
prin Decizia nr.62/20.07.2006 emis� de Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a, fiind compus� din:. 

� ...... lei - impozit pe profit;  
� ..... lei – major�ri (dobânzi) de întârziere aferente   

impozitului pe profit; 
� ...... lei  – penalit��i de întârziere aferente impozitului 

pe profit; 
� ...... lei   – TVA; 
� ...... lei   - major�ri (dobânzi) de întârziere aferente TVA; 
� ...... lei   - penalit��i de întârziere aferente TVA. 

 
Având în vedere data comunic�rii titlului de crean�� 

contestat, de 25.08.2006, reiese c� cererea de contesta�ie a fost 
depus� în termenul prev�zut de art. 177 (1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�  republicat�. 

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al 
societa�ii, conform art. 176 (1) lit.e) din acela�i act normativ. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.175, art.176 �i art.179, 
alin.1, lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
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fiscal� republicat�, 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 contesta�ia înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de 

Control Fiscal Constan�a sub nr....../27.09.2006 �i la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr....../02.10.2006, S.C. CONSTANTA S.R.L. contest� 
Decizia de impunere nr....... din 22.08.2006 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� prin Raportul 
de inspec�ie fiscal� din data de 21.08.2006. 

În sus�inerea contesta�iei formulate împotriva actelor emise 
de reprezentan�i ai S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal 
Constan�a, S.C. CONSTANTA S.R.L. precizeaz� : 

Inspec�ia fiscal� s-a realizat în baza deciziei 
nr.62/20.07.2006 emis� de D.G.F.P. Constan�a prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, f�r� a avea în vedere considerentele 
precizate în aceast� decizie.  

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 21.08.2006, au preluat concluziile 
Raportului de inspec�ie din data de 07.01.2005, raport desfiin�at 
par�ial prin decizia men�ionat� �i au stabilit acelea�i debite. 

Totodat�, contestatoarea sesizeaz� faptul c�, prin noul act 
emis, organele de inspec�ie nu au efectuat noi verific�ri 
comparativ cu raportul de inspec�ie din 07.01.2005, nefiind aduse 
alte argumente legale pe care organul de solu�ionare s� nu le fi 
avut în vedere. 

În acest� situa�ie, în sus�inerea contesta�iei formulate 
împotriva Deciziei de impunere nr……………/22.08.2006, petenta 
precizezaz� c� î�i men�ine argumentele invocate în sus�inerea 
contesta�iei formulate împotriva Deciziei de impunere 
nr…………/11.01.2005 �i a Raportului de inspec�ie din 07.01.2005. 

 Fa�� de argumentele men�ionate, S.C. CONSTANTA SRL, prin 
contesta�ia formulat�, consider� actul contestat nul în raport cu 
dispozi�iile obligatorii ale Deciziei D.G.F.P. Constan�a 
nr.62/2006 �i solicit� admiterea contesta�iei. 

 
II. Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 21.08.2006, 

precum �i Decizia de impunere nr……………/22.08.2006 au fost întocmite 
de S.A.F. - Activitatea de Control Fiscal, urmare Deciziei 
nr.62/20.07.2006 emis� de D.G.F.P. Constan�a prin care s-a decis 
desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr……………/11.01.2005 �i 
a Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 07.01.2005, pentru 
suma total� de …………… lei.  

 
Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 

21.08.2006, au rezultat urm�toarele diferen�e: 
 
1.Impozitul pe profit - temei legal: O.G. nr.70/1994 

republicat� privind impozitului pe profit, Legea nr.414/2002 
privind impozitul pe profit, Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal. 
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1.1 Modul de determinare a impozitului pe profit la control: 
 
Anul 2001: 
 
a)S.C. CONSTANTA SRL a expediat fier vechi c�tre S.C. T…………… 

SRL, cu factura fiscal� seria ………… nr……………/31.08.2001 în valoare 
total� de …………… lei din care TVA în  sum� de …………… lei, f�r� s� o 
înregistreze în eviden�a contabil�.  

La control, au fost majorate veniturile trimestrului III 2001 
cu suma de ……………… lei în vederea determin�rii profitului impozabil 
pentru nerespectarea prevederilor art.4 din O.G. 70/1994 
republicat� privind impozitul pe profit. 

 
b) Societatea a achizi�ionat de�euri de fier vechi de la 

diverse societ��i din �ar� în baza unor facturi pe care nu sunt 
completate toate rubricile  prev�zute de document, conform H.G. 
nr.831/1997, respectiv: date privind expedi�ia, avizele de 
înso�ire ale m�rfii cu care s-a expediat marfa (anexa 12). 

Prin înregistrarea acestor facturi au fost înc�lcate 
prevederile art.4 alin.(6) lit m) din O.G. nr.70/1994 republicat� 
�i modificat� prin O.U.G.  nr.217/1999 �i H.G. nr.402/2000. 

La control au fost luate în calculul profitului impozabil 
cheltuielile nedeductibile în sum� de …………… lei. 

 
c) În anul 2001 societatea a înregistrat cheltuieli cu 

serviciile prestate de ter�i (debitat fier vechi, înc�rcat, paz� 
etc) în baza unor facturi care nu sunt completate conform 
prevederilor H.G. nr.831/1997 �i care nu au la baz� contracte de 
prest�ri servicii, rapoarte de lucru, care s� ateste prestarea 
efectiv� a serviciilor (anexa 2). 

Astfel, s-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art.4 
alin.(6), lit.r) din O.G. nr.70/1994 republicat� �i modificat� 
prin O.U.G.  nr.217/1999 �i H.G. nr.402/2000 pentru aprobarea  
Instruc�iunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe 
profit, drept pentru care, suma de …………… lei a fost considerat� 
cheltuial� nedeductibil� fiscal  �i a fost luat� în calculul 
profitului impozabil .  

 
d) Suma de ………… lei reprezentând cheltuieli de protocol peste 

limita de 1%, prev�zut� de art.4, alin.(6) lit.c) din O.G. 
nr.70/1997 republicat� �i modificat� prin O.U.G.  nr.217/1999 �i 
H.G. nr.402/2000, a fost luat� în calculul profitului impozabil ca 
�i cheltuial� nedeductibil�. 

 
Având în vedere constat�rile de mai sus, organele de control 

au recalculat profitul impozabil, rezultând la 31.12.2001 impozit 
pe profit în sum� de …………… lei, fa�� de cel stabilit de societate 
în sum� de …………… lei, deci un impozit pe profit suplimentar în 
sum� de …………… lei care se constituie în obliga�ie bugetar� 
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neachitat� la data dator�rii ei, fapt ce atrage calculul de 
accesorii. 

Astfel pentru aceast� sum�  au fost calculate major�ri 
(dobânzi) de întârziere în sum� de …………… lei, în conformitate cu 
art.13 din O.G. nr.11/1996, art.12 din O.G. nr.61/2002 �i art.114 
din O.G. nr.92/2003 republicat� �i penalit��i de întârziere în 
sum� de …………… lei, conform O.G. 26/2001, art.14 din O.G. 
nr.61/2002 �i art.114 din O.G. nr.92/2003. 

Accesoriile de mai sus au fost calculate pân� la data 
05.01.2004 (anexa 4). 

 
Anul 2002: 
 
a) Societatea a înregistrat în mod eronat cheltuielile cu 

m�rfurile în sum� total� de …………… lei, achizi�ionate în baza unor 
facturi care nu îndeplinesc condi�ia de document justificativ, 
conform prevederilor H.G. nr.831/1997 �i art.6 din Legea 82/1991 
republicat� (anexa 2). Fiind înc�lcate prevederile art.4 alin.(6), 
lit.m) din O.G. nr.70/1994 republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i art.9, alin.(7), lit.j) din Legea 
nr.414/2002, la control, suma de …………… lei a fost luat� în 
calculul profitului impozabil ca �i cheltuial� nedeductibil�. 

b) Organele de control au constatat c� societatea a 
înregistrat în mod eronat în cont 628 “cheltuieli privind 
serviciile exercitate de ter�i” cheltuielile în sum� de …………… lei 
care sunt  aferente unor prest�ri de servicii înscrise în facturi 
ce nu îndeplinesc condi�ia de document justificativ, respectiv nu 
sunt completate toate rubricile prev�zute de document în spiritul 
prevederilor H.G. nr.831/1997 �i care nu au la baz� contracte sau 
alte documente care s� ateste prestarea efectiv� a acestor  
servicii.  

 Pentru  înc�lcarea prevederilor art.4 alin.(6), lit.r) din 
O.G. nr.70/1994 republicat� �i modificat� �i a art.9, alin.(7), 
lit.s) din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit, la 
control, cheltuielile în sum� de …………… lei au fost considerate ca 
nedeductibile  la calculul profitului impozabil (anexa 3). 

 
Urmare recalcul�rii profitului impozabil �i  implicit a 

impozitului pe profit pentru anul 2002, pentru 31.12.2002 s-a 
stabilit un impozit pe profit în sum� total� de …………… lei, fa�� de 
impozitul calculat de societate în sum� de ………… lei. Pentru 
aceast� diferen��, din motivele expuse mai sus pentru impozitul pe 
profit suplimentar în sum� de …………… lei au fost calculate 
accesorii, respectiv major�ri (dobânzi) de întârziere în sum� de 
…………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …………… lei (anexa 
3 �i 4). 

  
La finalul controlului, au fost stabilite urm�toarele debite 

cu privire la impozitul pe profit: 
 
� Impozit pe profit stabilit suplimentar: 
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*anul 2001      = ……………… lei; 
*anul 2002      = ……………… lei; 
       -------------------. 
  Total:     = ……………… lei. 

 
� Accesorii aferente impozitului pe profit stabilit 

suplimentar la control: 
*major�ri(dobânzi) de întârziere: = ……………… lei; 
*penalit��i:     = ……………… lei; 
 
Cu privire la impozitul pe profit în sum� de …………… lei �i 

accesorii aferente în sum� de …………… lei reprezentând major�ri 
(dobânzi) �i …………… lei - penalit��i stabilite prin Procesul verbal 
din data de 05.01.2005, înregistrat la S.A.F. - Activitatea de 
Control Fiscal sub nr…………/11.01.2005, au rezultat urm�toarele: 

 
1).Lipsa unor avize de înso�ire a m�rfii (A.I.M.) în toate 

cele 3 exemplare, pentru care la control s-a f�cut estimare, 
avându-se în vedere cantit��ile �i pre�urile practicate de 
societate în perioada emiterii avizelor din acelea�i carnete, 
conform art.6 lit.g din O.G. nr.70/1997 modificat� prin O.G. 
nr.62/2002 �i art.65 din O.G. nr.92/2003 republicat�. 

2).Prevederile de mai sus au fost aplicate �i pentru A.I.M. 
emise c�tre SC. V…………… SRL, dar care nu au fost facturate. 

3).Cu A.I.M. nr……………/28.10.2002, S.C. CONSTANTA SRL a 
transportat dale de beton c�tre S.C. A…………… SRL în valoare de 
…………… lei f�r� a emite factur� fiscal� �i f�r� a înregistra în 
venituri aceast� valoare.  

 
Pentru veniturile neînregistrate �i estimate în sum� total� 

de …………… lei, s-au stabilit în sarcina societ��ii urm�toarelor 
obliga�ii fiscale: 

 
*impozit pe profit     = …………… lei; 
*major�ri/dobânzi de întârziere 
 aferente impozitului pe profit: = …………… lei; 
*penalit��i de întârziere   
 aferente impozitului pe profit: = …………… lei; 
   
Referitor la TVA  
 
2. T.V.A. - temei legal: Legea nr.345/2002, H.G. nr.401/2000. 
 
2.1 Modul de determinare a TVA la control: 
 
Anul 2001: 
 
a)S.C. CONSTANTA SRL a dedus în mod eronat TVA din facturi 

fiscale care nu erau completate la toate rubricile, respectiv date 
incomplete în ceea ce prive�te furnizorul, date privind expedi�ia 
m�rfurilor, lipsa avizelor de înso�ire a m�rfii (anexa 8). 
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Organele de control au constatat c� au fost înc�lcate 
prevederile art.25 B, lit.a) din O.U.G. nr.17/2000, motiv pentru 
care au stabilit TVA nedeductibil� în sum� de …………… lei. 

b)În luna august 2001, societatea nu a înregistrat TVA 
colectat� în sum� de …………… lei aferent� facturii fiscale 
nr……………/31.08.2001 emis� c�tre S.C. T……………… SA, fiind astfel 
înc�lcate prevederile art.10 din O.U.G. nr.17/2000. 

 
Având în vedere constat�rile de mai sus, organele de control 

au stabilit la 31.12.2001 TVA suplimentar de plat� în sum� de 
……………… lei, pentru care s-au calculat major�ri (dobânzi) de 
întârziere în sum� de ……………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de …………… lei, pân� la data de 05.01.2005 (anexa 9 �i 10). 

 
Anul 2002: 
 
În lunile ianuarie, iunie, septembrie �i decembrie 2002, 

societatea a dedus în mod eronat TVA din facturi fiscale care nu 
erau completate la toate rubricile prev�zute de document, fiind 
înc�lcate prevederile art.25 B lit.a) din O.U.G. nr.17/2000 �i 
art.24 alin.(1) lit.a) din Legea 345/2002 �i art.62 alin.(1) din 
H.G. nr.598/2002. 

La control s-a stabilit TVA suplimentar� de plat� în sum� de 
……………… lei, fa�� de TVA de rambursat stabilit� de societate în 
sum� de …………… lei, rezultând pentru 31.12.2002 o TVA de plat� în 
sum� de …………… lei, pentru care s-au calculat major�ri (dobânzi) de 
întârziere în sum� de …………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ……………… lei (anexa 9 �i 10). 

  
La finalul controlului, au fost stabilite urm�toarele debite 

cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat�: 
 
  TVA suplimentar:   ...... lei, 
  
  Major�ri (dobânzi):  ...... lei; 
  Penalit��i:    ...... lei; 
 
Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei 

�i accesorii aferente în sum� de …………… lei reprezentând major�ri 
(dobânzi) �i …………… lei, penalit��i stabilite prin Procesul verbal 
din data de 05.01.2005, înregistrat la S.A.F. - Activitatea de 
Control Fiscal sub nr…………/11.01.2005, au rezultat urm�toarele: 

 
Pentru veniturile neînregistrate �i estimate în sum� total� 

de …………… lei, s-a stabilit TVA de plat� suplimentar în sum� de 
……………… lei pentru care s-au calculat major�ri (dobânzi) de 
întârziere în sum� de ……………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de …………… lei pân� la data de 05.01.2005 (anexa nr.5 �i 7) 

 
La terminarea controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 

întocmit Decizia de impunere nr……………/22.08.2006 privind 
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obliga�iile fiscale suplimentare stabilite prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 21.08.2006, stabilind urm�toarele 
debite în sarcina societ��ii CONSTANTA SRL: 
 
� Impozit pe profit:     ………………… lei (……………… + ………………) 
� Major�ri (dobanzi):   ………………… lei (……………… + ………………) 
� Penalit��i:     ………………… lei (……………… + ………………) 
 
� T.V.A.:      ………………… lei (……………… + ………………) 
� Major�ri (dobanzi):   ………………… lei (……………… + ………………) 
� Penalit��i:     ………………… lei (……………… + ………………) 

-----------------------------. 
   Total:    ………………… lei (……………… + ………………) 

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, sus�inerile petentei în raport de constat�rile 
organului de control, reiese c� spe�a supus� solu�ion�rii o 
reprezint� legalitatea Raportului de inspec�ie fiscal� din 
21.08.2006, în condi�iile în care acesta a fost încheiat f�r� 
respectarea dispozi�iilor Deciziei nr.62/20.07.2006 emis� de 
D.G.F.P. Constan�a, serviciul Solu�ionare Contesta�ii. 
 

Astfel, prin decizia mai sus men�ionat�, s-a dispus 
desfiin�area par�ial� a Raportului de inspec�ie fiscal� din 
07.01.2005  precum �i a Deciziei de impunere emis� în baza 
acestuia sub nr...../11.01.2005, încheiate de S.A.F. – A.C.F. 
Constan�a la SC CONSTANTA SRL , pentru suma de …………… lei 
reprezentând: 

 
� Impozit pe profit:     ………………… lei  
� Major�ri (dobanzi):   ………………… lei  
� Penalit��i:     ………………… lei  
 
� T.V.A.:      ………………… lei  
� Major�ri (dobanzi):   ………………… lei  
� Penalit��i:     ………………… lei,  
 

 reverificarea societ��ii �i întocmirea unui nou act 
administrativ fiscal în care s� se aibe în vedere preciz�rile din 
decizie. 

Conform prevederilor deciziei, organele de inspec�ie fiscal� 
aveau sarcina de a analiza toate elementele definitorii  spe�ei 
�i anume: 

-Justificarea m�surii luat� de organul de control în cazul 
facturilor ce con�in elementele prev�zute de lege, respectiv art.6 
aln.(2) din Legea contabilit��ii nr.82/1991; 
 -Precizarea dac� au fost solicitate informa�ii de la C.N. 
Imprimeria Na�ional� cu privire la beneficiarii facturilor fiscale 
în cauz� �i dac� aceste formulare cu regim special corespund 
sistemului de înscriere �i numerotare din eviden�ele imprimeriei; 
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  -În actul de control desfiin�at prin Decizia 
nr.62/20.07.2006, s-a precizat c� nu exist� contracte scrise între 
societatea verificat� �i prestatori, f�r� s� se fac� referire dac� 
în acest caz au fost verifica�i prestatorii în cauz� în leg�tur� 
cu natura acestor prest�ri, având în vedere c�, serviciile în 
spe��, pot fi achizi�ionate de SC CONSTANTA SRL în vederea 
desf��ur�rii activit��ii din obiectul principal de activitate 
“achizi�ionare �i valorificare de�euri metalice feroase �i 
neferoase”, cod CAEN 3710.  
 Fa�� de acest aspect, organul de solu�ionare a decis c� sunt 
indicii c� prest�rile în spe�� nu intra sub inciden�a art.9(7) 
lit.s) din Legea nr,414/2002 privind impozitul pe profit, 
serviciile în cauz� nefiind de management, consultan��, prest�ri 
de servicii sau asisten�� pentru care s-ar impune încheierea unor 
contracte scrise. Prin noul act administrativ fiscal urma ca 
organul de inspec�ie fiscal�, în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile spe�ei, s� verifice prestatorii în leg�tur� cu 
natura acestora. 
 

-Din  procesul verbal din data de 05.01.2005, a  rezultat 
faptul c� organele de control au solicitat, cu adresele nr...... 
din data de 22.10.2004 �i respectiv din data de 14.12.2004, 
verificarea încruci�at� a unor furnizori din �ar�. 

Astfel sumele stabilite prin Decizia nr...../11.01.2005 care 
au fost preluate din procesul verbal mai sus men�ionat nu au fost 
suficient argumentate, motiv pentru care prin Decizia 
nr.62/20.07.2006 s-a decis desfiin�area sumei de ........ lei, în 
vederea refacerii controlului �i pe baza datelor rezultate din 
r�spunsurile la adesele men�ionate. 

La reverificare organul de control urma s� �in� seam� �i de 
Rezolu�ia parchetului de pe lâng� Judec�toria Medgidia din data de 
03.03.2006, prin care s-a constatat c� faptele de evaziune fiscal� 
prev�zute de Legea nr.87/1994 republicat�, sesizate de organul de 
control, nu exist�.   
 
 În timpul reverific�rii, organele de inspec�ie nu au �inut 
cont de aceste prevederi, stabilind prin « noul act administrativ 
fiscal » acelea�i debite, invocând acelea�i motive de fapt �i de 
drept cuprinse în raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
07.01.2005, raport desfiin�at par�ial prin Decizia 
nr.62/20.07.2006 emis� de D.G.F.P. Constan�a. 
 Fa�� de acest aspect,  se impun urm�toarele preciz�ri:  
♦  deciziile emise de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii sunt acte 
administrative semnate de directorul executiv, care produc efecte 
juridice, iar în conformitate cu art.179, alin.(2) din  O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat,     
    « Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei 
este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac ». 

 ♦  caracterul definitiv al solu�iei pronun�ate atrage obliga�ia 
organului de control la respectarea cu stricte�e a dispozi�iilor 
deciziei emise de organul de solu�ionare, iar în cazul în care 
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solu�ia este de « desfiin�are » a actului atacat, « urmeaz� s� se 
încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere 
strict considerentele deciziei de solu�ionare ». 
 Fa�� de dispozi�iile legale citate, rezult� c� Raportul de 
inspec�ie fiscal� din 21.08.2006 a fost încheiat cu înc�lcarea 
prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat. 
 Pe de alt� parte, analizând spe�a pe fond, se constat� c� 
m�surile dispuse prin Decizia nr.62/20.07.2006 au relevan��,  
fiind  justificate �i sus�inute de legisla�ia în materie, dup� cum 
urmeaz�: 
 
� În drept, punctul 5 din O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea �i 

completarea O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit, 
prevede: 

 
Articolul 4 va avea urm�torul cuprins: 

    "ART. 4 
    (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între 
veniturile ob�inute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor 
prestate �i lucr�rilor executate, din vânzarea bunurilor imobile, 
inclusiv din câ�tiguri din orice surs�, �i cheltuielile efectuate 
pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile. 
    (2) În scopul determin�rii profitului impozabil se iau în 
calcul toate câ�tigurile din orice surs�, inclusiv cele realizate 
din investi�iile financiare. 
[…] 
 (4)La calculul profitului impozabil cheltuielile sunt 
deductibile numai dac� sunt aferente realiz�rii veniturilor. 
[…] 

(6) În în�elesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt: 
[…] 

c) cheltuielile de protocol care dep��esc limita de 1% 
aplicat� asupra diferen�ei rezultate dintre totalul veniturilor �i 
cheltuielilor aferente, inclusiv accizele mai pu�in cheltuielile 
cu impozitul pe profit, �i cheltuielile de protocol înregistrate 
în cursul anului; 
    […] 

m) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor 
documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilit��ii nr. 
82/1991, cu modific�rile ulterioare, condi�iile de document 
justificativ; 
    […] 

r) cheltuielile cu serviciile, inclusiv de management sau 
consultan��, în situa�ia în care nu sunt justificate de un 
contract scris �i pentru care nu pot fi verifica�i prestatorii în 
leg�tur� cu natura acestora”.  
 

Legea contabilit��ii nr.82/1991, cu modific�rile ulterioare 
prevede la art. 6: 
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     “(1)Înregistr�rile în contabilitate se fac cronologic �i 
sistematic, potrivit planurilor de conturi �i normelor emise în 
condi�iile prevederilor art. 4. 
    (2) Orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei într-un înscris care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 
    (3)Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor 
în contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat ori le-au înregistrat în contabilitate, 
dup� caz. 
 
 Regulamentul nr.704/1993 de aplicare a Legii contabilit��ii, 
prevede la pct.119:  
 
  “Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice opera�iune 
patrimonial� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un 
înscris care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
    Documentele justificative cuprind, de regul�, urm�toarele 
elemente principale: 
    a) denumirea documentelor; 
    b) denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te 
documentul; 
    c) num�rul �i data întocmirii documentului; 
    d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 
opera�iunilor patrimoniale (când este cazul); 
    e) con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, 
�i temeiul legal al efectu�rii ei; 
    f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii 
efectuate; 
    g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care 
le-au întocmit, vizat �i aprobat, dup� caz; 
    h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a 
opera�iunilor efectuate”. 
 
  Din intrepretarea logico-sistemic� a textelor citate reiese 
c�, în fapt, legiuitorul a prev�zut în practic�, c�: 
 �Documentele justificative cuprind de regul�, elementele 
prev�zute la art.6(2) din Legea contabilit��ii nr.82/1991;    

�Orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei �i se înregistreaz� în contabilitate, cronologic �i 
sistematic; 

�În scopul determin�rii profitului impozabil se iau în calcul 
toate câ�tigurile din orice surs�; 

�cheltuielile sunt deductibile numai dac� sunt aferente 
realiz�rii veniturilor, iar cele înregistrate în contabilitate pe 
baza unor documente care nu îndeplinesc condi�iile de document 
justificativ, potrivit Legii contabilit��ii nr.82/1991, cu 
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modific�rile ulterioare, ca �i cheltuielile de protocol care 
dep��esc limita de 1%, sunt nedeductibile fiscal; 

�cheltuielile cu serviciile, în situa�ia în care nu sunt 
justificate de un contract scris �i pentru care nu pot fi 
verifica�i prestatorii în leg�tur� cu natura acestora, sunt 
deasemenea, nedeductibile fiscal; 

 
Fa�� de dispozi�iile legale citate, organul de solu�ionare 

re�ine c� cercet�rile organului de control înscrise atît în 
Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 07.01.2005 cît �i în cel 
încheiat în urma reverific�rii, nu identific� �i nu analizeaz� 
toate elementele definitorii, ale spe�ei în cauz�, în sensul c�: 
� Nu justific� m�sura luat� în cazul facturilor ce con�in 
elementele prev�zute de lege �i nici nu precizeaz� dac� lipsa 
elementelor privind “date privind expedi�ia m�rfii, num�r �i dat� 
aviz de înso�ire a m�rfii”, conduc potrivit legii la pierderea 
dreptului de deducere a cheltuielilor, respectiv al taxei pe 
valoarea ad�ugat� înscrise în aceste documente.   
� Nu se precizeaz� dac� au fost solicitate informa�ii de la 
C.N. Imprimeria Na�ional� cu privire la beneficiarii facturilor 
fiscale în cauz� �i dac� aceste formulare cu regim special 
corespund sistemului de înscriere �i numerotare din eviden�ele 
imprimeriei. 
� Totodat�, cheltuielile cu serviciile, prev�zute la art.4 (6). 
lit.r) din O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit, modificat� 
prin O.U.G. nr.217/1999 în situa�ia în care nu sunt justificate de 
un contract scris  �i nu pot fi verifica�i prestatorii în leg�tur� 
cu natura acestora, sunt nedeductibile.  

Ori, nici în actul întocmit ini�ial �i nici la reverifiare, 
organul de inspec�ie nu a argumentat m�sura de neacordarea 
dreptului de deducere a acestor cheltuieli prin faptul c� nu s-a 
putut efectua verificarea prestatorilor de servicii, potrivit 
prevederilor legale. 
� Cu privire la debitele în cuantum total de …………… lei, 
preluate în Reportul de inspec�ie fiscal� din data de 07.01.2005, 
din Procesul verbal din data de 05.01.2005, prin Decizia 
nr.62/20.07.2006, s-a dispus ca la reverificare s� se aibe în 
vedere rezultatul verific�rilor încruci�ate a unor furnizori din 
�ar�, solicitate de S.A.F. – A.C.F. Constan�a cu adresele 
nr……………/22.10.2004 �i respectiv din data de 14.12.2004. La 
reverificare nu se face nici o referire cu privire la acest 
aspect, mai mult se preia argumenta�ia din actul de control 
desfiin�at prin decizia anterioar�.   
 
 A�a cum am ar�tat, Raportul de inspec�ie fiscal� din 
21.08.2006 a fost încheiat cu înc�lcarea prevederilor O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat, drept 
pentru care se re�ine motiva�ia petentei c�, “actul de control 
încheiat este nelegal în raport cu dispozi�iile obligatorii ale 
Deciziei D.G.F.P. Constan�a nr.62/20.07.2006.” 
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Fa�� de aspectele constatate, rezult� c� în spe�� se impune 
desfiin�area actului de control �i reverificarea  societ��ii 
procedându-se la analiza profund� �i detaliat� a documentelor care 
au stat la baza acestor opera�iuni înregistrate în contabilitatea 
societ��ii, în conformitate cu prevederile Deciziei 
nr.62/20.07.2006 emis� de D.G.F.P. Constan�a, serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii. 

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor 

art.179 alin.1, art.180 �i art.186 alin.3 din Codul de procedur� 
fiscal� prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, se: 

 
DECIDE: 

 
Desfiin�area Raportului de inspec�ie fiscal� din 21.08.2006 

precum �i a Deciziei de impunere emis� în baza acestuia sub 
nr......./22.08.2006 ambele încheiate de S.A.F. – A.C.F. Constan�a 
la SC CONSTANTA SRL, pentru suma de ....... lei, compus� din: 

 
� ....... lei - impozit pe profit;  
� ...... lei – major�ri (dobânzi) de întârziere aferente   

impozitului pe profit; 
� ....... lei  – penalit��i de întârziere aferente impozitului 

pe profit; 
� ....... lei   – TVA; 
� ...... lei   - major�ri (dobânzi) de întârziere aferente TVA; 
� ....... lei   - penalit��i de întârziere aferente TVA. 
 

Urmare desfiin��rii se va întocmi un nou act administrativ 
fiscal de c�tre S.A.F. – A.C.F. Constan�a, care va avea în vedere 
strict considerentele prezentei decizii, act care va fi transmis 
�i Serviciului solu�ionare contesta�ii, în termen de 30 de  zile 
de la data primirii prezentei conform pct.12.7 din O.M.F.P. 
nr.519/2005.   

       
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în 

conformitate cu prevederile art.188 alin.2 din O.G. 
nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �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. 

  
DIRECTOR EXECUTIV, 

   VASILICA MIHAI 
 

 
 
 
P.F./ 5ex 
16.07.2006 


