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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
A JUDE�ULUI ...... 
 
 

DECIZIA NR. 108 
din 11.12.2008 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
S.C. ......S.R.L. din localitatea ......, 

jude�ul ......, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului  ...... sub  nr. ...... din 10.11.2008 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ......a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului ......prin adresa nr. ......din 10.11.2008, înregistrat�  
la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  ...... sub nr. ...... din 
10.11.2008, cu privire la contesta�ia formulat� S.C. ......S.R.L. din localitatea 
......, jude�ul ....... 

Societatea contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...... din 
22.09.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ......sub nr. ......din 23.09.2008, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......din 23.09.2008, privind suma de 
......lei, reprezentând: 
                -   ...... lei impozit pe profit; 
                -   ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 

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

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art.205 
�i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
......este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. S.C. ......S.R.L. prin contesta�ia formulat� precizeaz� 
urm�toarele: 

 
1. Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar de 

organele de control pentru perioada 01.01.2003 – 30.06.2008, în sum� de 
...... lei �i major�rile de întârziere aferente de ......lei, societatea precizeaz� c� 
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inspectorii fiscali nu au prezentat detaliat care sunt acele elemente de 
identificare obligatorii constatate lips� în con�inutul facturilor fiscale, în anexa 
nr. 3 invocat� de organele de control nefiind men�ionate elementele respective. 

Contestatoarea consider� c� au fost înc�lcate prevederile 
O.M.E.F. nr. 1181/2007 privind modelul �i con�inutul raportului de inspec�ie 
fiscal� care prevede c� „În cazul în care se constat� aspecte care modific� baza 
de impunere, se vor men�iona: 

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care au 
influen�at baza de impunere; 

- punctul de vedere al inspec�iei fiscale fa�� de interpretarea 
contribuabilului; 

- consecin�ele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept 
�i temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere; 

- modul de calcul al bazei impozabile �i stabilirea eventualelor 
diferen�e, precum �i calculul impozitului, taxei sau al contribu�iei stabilite 
suplimentar.” 

De asemenea, consider� c� nu au fost respectate prevederile 
O.M.E.F. nr. 972/2006 privind aprobarea formularului „Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�”, 
unde la punctul 2.1.2 se prevede c� „se vor înscrie detaliat �i în clar modul în 
care contribuabilul a efectuat �i a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul 
cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul 
fiscal aplicat de acesta, precum �i prezentarea consecin�elor fiscale”. 

În ceea ce prive�te fondul constat�rilor, societatea precizeaz� c� 
a înregistrat în contabilitate unele cheltuieli ce au la baz� o serie de facturi 
fiscale, pe care le depune în xerocopie în sus�inerea cauzei, dar care îndeplinesc 
calitatea de document justificativ, potrivit legii. 

De asemenea, sus�ine c� potrivit O.M.F.P. nr. 2226/2006 privind 
utilizarea unor formulare financiar-contabile de c�tre prev�zute la art. 1 din 
Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, factura este un formular cu regim 
intern de tip�rire �i numerotare, care serve�te ca „document pe baza c�ruia se 
întocme�te instrumentul de decontare a bunurilor �i a serviciilor prestate”. 

Societatea consider� c� facturile fiscale înregistrate în 
contabilitate îndeplinesc calitatea de document justificativ, acestea furnizând 
toate informa�iile prev�zute de Legea nr. 82/1991 �i O.M.F. nr. 1850/2004 �i 
con�inând toate elementele prev�zute la art. 155 alin. 5) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

 
2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 

suplimentar de organele de control. 
2.1 În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 

...... lei, ce a fost dedus� în baza facturilor care în opinia organelor de control nu 
cuprind toate elementele prev�zute la art. 155 alin. 5) din Legea nr. 571/2003, 
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societatea consider� c� facturile sunt completate cu toate elementele cerute de 
formular  �i cu toate informa�iile prev�zute la art. 155 alin. 5) literele a – p din 
Legea nr. 571/2003. 

 Contestatoarea precizeaz� c� organele de inspec�ie fiscal� erau 
obligate s� identifice care sunt elementele lips� din con�inutul formularului care 
au stat la baza constat�rilor, nerespectând prevederile O.M.E.F. nr. 1181/2007 
privind modelul �i con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� unde se prevede c� 
„În cazul în care se constat� aspecte care modific� baza de impunere, se vor 
men�iona: 

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care au 
influen�at baza de impunere; 

- punctul de vedere al inspec�iei fiscale fa�� de interpretarea 
contribuabilului; 

- consecin�ele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de drept 
�i temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere; 

- modul de calcul al bazei impozabile �i stabilirea eventualelor 
diferen�e, precum �i calculul impozitului, taxei sau al contribu�iei stabilite 
suplimentar.” 

De asemenea, consider� c� nu au fost respectate prevederile 
O.M.E.F. nr. 972/2006 privind aprobarea formularului „Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�”, 
unde la punctul 2.1.2 se prevede c� „se vor înscrie detaliat �i în clar modul în 
care contribuabilul a efectuat �i a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul 
cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul 
fiscal aplicat de acesta, precum �i prezentarea consecin�elor fiscale”. 

Societatea consider� c� facturile fiscale înregistrate în 
contabilitatea societ��ii îndeplinesc calitatea de document justificativ, întrucât 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de Legea nr. 82/1991 �i O.M.F.P. nr. 
1850/2004 �i con�in toate elementele prev�zute la art. 155 alin. 5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

 
2.2 În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 

...... lei, stabilit� suplimentar de organele de control pentru anul 2007, aferent� 
serviciilor de închiriere a unui spa�iu comercial, pe motiv c� societatea nu a 
prezentat copia notific�rii înregistrate de proprietarul spa�iului la D.G.F.P. 
......cu privire la taxarea opera�iunilor de închiriere, contestatoarea sus�ine c� 
de�ine facturi fiscale legal întocmite, care cuprind toate informa�iile cerute de 
lege, conform art. 155 din Codul fiscal. 

În leg�tur� cu men�iunea organului de control de la punctul 
3.2.2.1, c� „societatea nu a optat pentru plata TVA conform art. 141 alin. 2 lit. 
k”, societatea precizeaz� c� exercitarea op�iunii de taxare cu TVA a 
opera�iunilor de închiriere de bunuri imobile apar�ine proprietarului spa�iilor 
comerciale �i nicidecum chiria�ilor, a�a cum se stipuleaz� în H.G. nr. 44/2004, 
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la art. 145, punctul 42, alin. 3). Conform acestor prevederi, „persoanele 
impozabile înregistrate ca pl�titori de TVA pot opta pentru aplicarea regimului 
de taxare pentru orice opera�iune prev�zut� la art. 141, alin. 2), lit. k din Codul 
fiscal. 

De asemenea, precizeaz� c� începând cu data de 28.12.2007, în 
temeiul punctului 38 din Normele de aplicare a Codului fiscal, modificat de 
punctul 26 din Hot�rârea Guvernului nr. 1579/2007, notificarea poate avea o 
dat� de aplicare anterioar� datei notific�rii f�r� a anula dreptul persoanei 
impozabile de a aplica regimul de taxare, iar „Op�iunea prev�zut� la alin. (1) se 
va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 
la prezentele norme metodologice �i se va exercita de la data înscris� în 
notificare. O copie de pe notificare va fi transmis� clientului.” 

Societatea consider� c� depunerea cu întârziere a notific�rii nu 
va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare.  

Contestatoarea precizeaz� c� depune în sus�inerea cauzei 
documente din care rezult� c� S.C. ...... S.R.L. ......, în calitate de proprietar al 
spa�iului comercial, a depus Notificarea nr. ....../10.04.2008 la organul fiscal 
teritorial (AFPM ......), pentru ca opera�iunea privind închirierea bunului imobil 
situat în str. ......s� fie supus� tax�rii.  

Societatea sus�ine c� a procedat corect în leg�tur� cu deducerea 
sumei de ...... lei, reprezentând TVA aferent� facturilor privind chiria, aceste 
servicii fiind destinate utiliz�rii pentru realizarea opera�iunilor taxabile, iar 
deducerea taxei a fost exercitat� numai de pe documente întocmite conform 
prevederilor legale.  

  
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...... din 22.09.2008, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ......sub nr. ......din 23.09.2008, 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......din 23.09.2008, 
organele de control au constatat urm�toarele:   

 
1. În ceea ce prive�te impozitul pe profit, organele de control 

au constatat c� în perioada 01.01.2003 – 30.06.2008 societatea a înregistrat 
cheltuieli în sum� de ….. lei pe baza unor facturi care nu au fost completate cu 
toate elementele prev�zute de formular, stabilind un impozit pe profit 
suplimentar de ...... lei �i major�ri de întârziere aferente de ......lei. 

Organele de control consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 
21 alin. 4 lit. f) din Legea nr. 571/2003. 

 
2. În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, organele de 

control au verificat perioada 01.01.2003 – 31.07.2008 �i au constatat c� 
societatea a înregistrat în contabilitate �i a dedus TVA în sum� de ...... lei, 
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aferent� unei baze impozabile de ......lei, în baza unor facturi ce nu cuprind toate 
elementele prev�zute la art. 155 alin. 5 din Legea nr. 571/2003, fiind înc�lcate 
prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003. 

De asemenea, au constatat c� societatea a dedus taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, aferent� unei baze impozabile în sum� 
de ...... lei, privind închirierea unor spa�ii comerciale. 

Organele de control precizeaz� c� potrivit art. 141 alin. 2 lit. k 
din Legea nr. 571/2003 opera�iunea privind închirierea bunurilor imobile este 
scutit� de TVA, iar potrivit art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, orice 
persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea opera�iunilor prev�zute la alin. 
(2) lit. k), op�iune care se aplic� de la data înscris� în notificare, în condi�iile 
stabilite prin norme. 

La verificarea efectuat�, societatea nu a prezentat copia 
notific�rii înregistrat� de proprietarul imobilului la D.G.F.P. ......, prin care  s� 
dovedeasc� c� a optat pentru aplicarea regimului de taxare pentru orice 
opera�iune prev�zut� la art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, motiv pentru 
care s-a stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ...... lei, 
considerându-se c� au fost înc�lcate prevederile pct. 42 alin. (3) lit. k) din H.G. 
nr. 44/2004. 

Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar în sum� total� de ......lei, organele de control au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de ......lei. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

�i  având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  
în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ...... lei �i 

major�rile de întârziere aferente de ......lei, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� documentele ce au stat la baza înregistr�rii cheltuielilor în sum� de 
...... lei îndeplinesc condi�iile de document justificativ pentru a putea fi 
admise la deducere, în condi�iile în care facturile nu au fost completate cu 
toate elementele prev�zute de lege. 

 
În fapt, organele de control au constatat c� în perioada 2007 – 

2008 societatea a înregistrat cheltuieli în sum� de …. lei pe baza unor facturi 
care nu au fost completate cu toate elementele prev�zute de formular, stabilind 
un impozit pe profit suplimentar de ...... lei �i major�ri de întârziere aferente de 
......lei. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 19 alin. (1) �i art. 21 

alin. 4 lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�: 
„Art. 19 
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Reguli generale 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între 

veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. […] 

 (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: […] 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� 

un document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit normelor”. 

 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctul 12, 
prev�d urm�toarele: 

„12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte 
elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor 
art. 21 din Codul fiscal. […].” 

 
Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991, republicat�, la art. 6 alin. (1) 

�i (2), prevede urm�toarele: 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 

consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor 
în contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, 
vizat �i aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, 
dup� caz.” 

 
Totodat�, Ordinul Ministerului Economie �i Finan�elor nr. 

1850/2004 privind registrele �i formularele financiar-contabile, emis în temeiul 
Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, la punctul 2 din anexa nr. 1 - Norme metodologice de întocmire �i 
utilizare a registrelor �i formularelor comune pe economie privind activitatea 
financiar� �i contabil�, prevede urm�toarele: 

2. Documentele justificative trebuie s� cuprind� urm�toarele 
elemente principale: 

- denumirea documentului; 
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- denumirea �i, dup� caz, sediul unit��ii care întocme�te 
documentul; 

- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia; 
- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea 

opera�iunii economico-financiare (când este cazul); 
- con�inutul opera�iunii economico-financiare �i, atunci când 

este necesar, temeiul legal al efectu�rii acesteia; 
- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii 

economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor 

care r�spund de efectuarea opera�iunii economico-financiare, ale 
persoanelor cu atribu�ii de control financiar preventiv �i ale persoanelor în 
drept s� aprobe opera�iunile respective, dup� caz; 

- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate. 

Documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate 
pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care 
furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare.” 

  
Informa�iile obligatorii ce trebuie s� le cuprind� factura sunt 

prev�zute la art. 155 alin. (5) din Legea  nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
unde se stipuleaz� urm�toarele: 

„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele 
informa�ii: 

a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, 
care identific� factura în mod unic; 

b) data emiterii facturii; 
c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 

prev�zut la art. 153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 

prev�zut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care 
furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei; 

e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 
prev�zut la art. 153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 

 f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este 
înregistrat, conform art. 153, precum �i adresa exact� a locului în care au 
fost transferate bunurile, în cazul livr�rilor intracomunitare de bunuri 
prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 

 g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 
prev�zut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� 
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parte contractant� nu este stabilit� în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal este 
persoan� obligat� la plata taxei; 

h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client 
prestatorului, pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. 
h) pct. 2 �i lit. i); i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se 
identific� cump�r�torul în cel�lalt stat membru, în cazul opera�iunii 
prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. a); 

j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul 
s-a identificat în alt stat membru �i sub care a efectuat achizi�ia 
intracomunitar� în România, precum �i codul de înregistrare în scopuri de 
TVA, prev�zut la art. 153 sau 153^1, al cump�r�torului, în cazul aplic�rii 
art. 126 alin. (4) lit. b); 

k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 
serviciilor prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. 
(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de 
transport noi; 

 l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau 
data încas�rii unui avans, cu excep�ia cazului în care factura este emis� 
înainte de data livr�rii/prest�rii sau încas�rii avansului; 

m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru 
fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, 
precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 

n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a 
sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor 
men�iuni: 

1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune 
referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, 
ori men�iunile "scutit cu drept de deducere", "scutit f�r� drept de 
deducere", "neimpozabil� în România" sau, dup� caz, "neinclus în baza de 
impozitare"; 

2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile 
art. 150 alin. (1) lit. b) - d) �i g) sau ale art. 160, o men�iune la prevederile 
prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori men�iunea "taxare invers�"; 

o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, 
atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceea�i 
opera�iune; 

p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu.” 
 
Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� cheltuielile 

care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în 
contabilitate potrivit reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii 
nr. 82/1991, iar documentele care stau la baza înregistr�rilor în contabilitate pot 
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dobândi calitatea de document justificativ numai în condi�iile în care furnizeaz� 
toate informa�iile prev�zute de normele legale în vigoare. 

În ceea ce prive�te factura, document ce a stat la baza 
înregistr�rilor cheltuielilor de c�tre societatea, din textele de lege men�ionate se 
rezult� c� aceasta trebuie s� cuprind� o serie de informa�iile obligatorii, ce sunt 
prev�zute la art. 155 alin. (5) din Legea  nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal. 

Cu privire la aplicarea dispozi�iilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 
82/1991, republicat� �i ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind 
aprobarea Codului fiscal, referitor la posibilitatea diminu�rii bazei impozabile la 
stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind 
men�iuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realit��ii, Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie - Sec�iile Unite, prin Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007, 
decide c� „nu se poate diminua baza impozabil� la stabilirea impozitului pe 
profit în situa�ia în care documentele justificative prezentate nu con�in sau 
nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de dispozi�iile legale în vigoare 
la data efectu�rii opera�iunii”. 

 
Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, societatea a 

înregistrat în perioada 2007 – 2008 o serie de cheltuieli ce au la baz� facturi care 
nu au fost completate cu toate elementele prev�zute de formular, f�r� îns� s� fie 
men�ionate prin actul administrativ atacat care sunt elementele lips�. 

Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organul de control 
prezint� pentru unele facturi elementele care nu sunt men�ionate în documentele 
respective, cum ar fi: adres� cump�r�tor, cot� TVA, data livr�rii etc., iar în ceea 
ce prive�te factura nr. ….. din 15.03.2007 organele de control precizeaz� doar 
c� factura nu este anexat� la contesta�ie. 

Din actul de control �i anexele la acesta nu rezult� elementele 
obligatorii ce nu sunt prev�zute în facturi.  

În ceea ce prive�te impozitul pe profit stabilit suplimentar în 
urma verific�rii efectuate, prin raportul de inspec�ie fiscal� se fac urm�toarele 
preciz�ri: „societatea a înregistrat în perioada verificat� cheltuieli pe baza 
facturilor prezentate în anexa nr. 3, facturi ce nu au completate toate 
elementele cerute de formular în sum� total� de ...... lei, drept urmare a fost 
necesar s� proced�m – a�a cum este prezentat în anexa nr. 2 – la stabilirea 
unui debit suplimentar impozit pe profit aferent în sum� de ...... lei” 

Totodat�, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei 
rezult� anumite neconcordan�e în ceea ce prive�te baza impozabil� stabilit� 
suplimentar, în ceea ce prive�te impozitul pe profit. 

Astfel, din anexa nr. 2 la actul de control rezult� c� baza 
impozabil� privind impozitul pe profit stabilit suplimentar este de ....... lei �i nu 
de .......lei cum rezult� raportul de inspec�ie fiscal�, f�r� s� fie men�ionat în ce 
const� aceast� diferen��. 
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Din decizia de impunere contestat� rezult� c� baza impozabil� 
privind impozitul pe profit este în sum� de ....... lei, iar la capitolul privind 
motivele deciziei de impunere se face referire la suma de .......lei. 

Totodat�, din anexa nr. 3 la actul de control, unde sunt 
men�ionate facturile care nu cuprind toate elementele obligatorii prev�zute de 
lege, rezult� c� baza impozabil� este de ......lei, din care ....... lei este aferent� 
unei facturi din luna iulie 2008.  

De asemenea, din anexa nr. 3 rezult� c� pentru factura nr. ....... 
din 17.12.2007 baza impozabil� pentru impozit pe profit este de ....... lei, în timp 
ce potrivit facturii depuse în xerocopie la dosarul cauzei, valoarea bunurilor f�r� 
TVA, achizi�ionate în baza acestei facturi, este de ....... lei. 

Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 972 / 2006 
privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", anexa nr. 2 – Instruc�iuni de 
completare a formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", referitor completarea 
punctului 2.1.2 - "Motivul de fapt" �i punctului 2.1.3. – “Temeiul de drept” 
din decizie, prevede urm�toarele: 

„Punctul 2.1.2: se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care 
contribuabilul a efectuat �i a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul 
cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i 
tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum �i prezentarea consecin�elor 
fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obliga�ia fiscal� principal�, 
cât �i pentru accesoriile calculate pentru aceasta. 

    Punctul 2.1.3: se va înscrie detaliat �i clar încadrarea 
faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte 
elemente prev�zute de lege, cu prezentarea concis� a textului de lege pentru 
cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obliga�ia fiscal� 
principal�, cât �i pentru accesoriile calculate la aceasta. 

    Informa�iile prev�zute la pct. 2.1.1, 2.1.2 �i 2.1.3 se vor 
completa pentru fiecare impozit, tax� sau contribu�ie pentru care s-au 
constatat diferen�e de obliga�ii fiscale �i/sau accesorii aferente acestora. 
[…]” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organul de control 
are obliga�ia s� motiveze decizia de impunere atât faptic, cât �i legal. 

 
Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 

1181/2007 privind modelul �i con�inutul Raportului de inspec�ie fiscal�, anexa 
nr. 2 – Instruc�iuni privind întocmirea �i obiectivele minimale ale Raportului de 
inspec�ie fiscal�, la punctul 3, prevede c�: 

 
„3. Baza de impunere 
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A. În cazul în care se constat� aspecte care modific� baza de 
impunere, se vor men�iona: 

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care 
au influen�at baza de impunere; 

- punctul de vedere al inspec�iei fiscale fa�� de interpretarea 
contribuabilului; 

- consecin�ele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de 
drept �i temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere; 

- modul de calcul al bazei impozabile �i stabilirea 
eventualelor diferen�e, precum �i calculul impozitului, taxei sau al 
contribu�iei stabilite suplimentar. Pentru obliga�iile fiscale pentru care 
legea prevede dreptul contribuabilului de a efectua deduceri/reduceri se va 
verifica modul de exercitare a acestui drept �i corectitudinea calculului 
sumei deduse;” 

 
Potrivit anexei nr. 3 la actul de control, facturile înregistrate de 

societate �i care nu cuprind toate elementele prev�zute de lege sunt urm�toarele: 
                                                           Lei 

NR. 
CRT. 

NR. 
FACTUR� 

DATA 
FACTURII 

BAZA 
IMPOZABIL� 

1 ...... 15.03.2007 ...... 

2 ...... 15.03.2007 ...... 

3 ...... 20.06.2007 ...... 

4 ...... 22.06.2007 ...... 

5 ...... 12.09.2007 ...... 

6 ...... 13.10.2007 ...... 

7 ...... 01.10.2007 ...... 

8 ...... 15.11.2007 ...... 

9 ...... 17.12.2007 ...... 

10 ...... 17.12.2007 ...... 

11 ...... 28.02.2008 ...... 

12 ...... 06.02.2008 ...... 

13 ...... 28.06.2008 ...... 

14 ...... 30.06.2008 ...... 

15 ...... 30.07.2008 ...... 

TOTAL ...... 
 
Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organele de control 

precizeaz� c� elementele obligatorii prev�zute a fi înscrise în facturi �i care 
lipsesc sunt urm�toarele:   
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NR. 
CRT. 

NR. FACTUR� DATA 
FACTURII 

BAZA 
IMPOZABIL� 

ELEMENTE CARE 
LIPSESC 

1 ...... 15.03.2007 ...... Organul de control 
precizeaz� c� factura 

nu este anexat� la 
contesta�ie 

2 ...... 15.03.2007 ...... Adres� cump�r�tor, 
data livr�rii �i cot� 

TVA 
3 ...... 20.06.2007 ...... Adres� cump�r�tor �i 

data livr�rii 
4 ...... 22.06.2007 ...... Adres� cump�r�tor 
5 ...... 12.09.2007 ...... Adres� cump�r�tor 
6 ...... 13.10.2007 ...... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i TVA 
colectat� pentru un 

produs 
7 ...... 01.10.2007 ...... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i cot� 
TVA 

8 ...... 15.11.2007 ...... Data livr�rii 
9 ...... 17.12.2007 ...... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i cot� 
TVA 

10 ...... 17.12.2007 ...... Adres� cump�r�tor 
11 ...... 28.02.2008 ...... Adres� cump�r�tor �i 

data livr�rii 
12 ...... 06.02.2008 ...... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i TVA 
colectat�  

13 ...... 28.06.2008 ...... Data livr�rii 
14 ...... 30.06.2008 ...... Adres� cump�r�tor �i 

data livr�rii 
15 ...... 30.07.2008 ...... Adres� cump�r�tor �i 

cot� TVA 
TOTAL ......  

 
Societatea depune în sus�inerea cauzei o serie de facturi, din care 

rezult� c� acestea nu cuprind toate informa�iile obligatorii prev�zute de lege, 
respectiv data livr�rii bunurilor, adres� cump�r�tor, cot� TVA etc.  

De asemenea, a�a cum rezult� din cele men�ionate prin referatul 
cu propuneri de solu�ionare, pe unele facturi nu este men�ionat� data livr�rii 
bunurilor, din facturile existente în xerocopie la dosarul cauzei nu se poate îns� 
observa lipsa acestei informa�ii, acestea nefiind lizibile.   

În ceea ce prive�te invocarea de c�tre contestatoare a 
prevederilor Ordinului Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 2226 / 2006 
privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de c�tre persoanele 
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prev�zute la art. 1 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, sus�inând c� 
factura este un formular cu regim intern de tip�rire �i numerotare, care serve�te 
ca „document pe baza c�ruia se întocme�te instrumentul de decontare a 
bunurilor �i a serviciilor prestate”, facem precizarea c� potrivit acestui act 
normativ factura serve�te �i ca „document justificativ de înregistrare în 
contabilitatea furnizorului �i a cump�r�torului”, precum �i în „alte situa�ii 
prev�zute expres de lege”. 

Având în vedere c� prin actul administrativ atacat organele de 
control nu prezint� informa�iile obligatorii care nu sunt men�ionate în  facturi �i 
�inând cont c� baza impozabil� din decizia de impunere este diferit� de cea 
men�ionat� în raportul de inspec�ie fiscal� �i în motivele din decizia de 
impunere, precum �i de cea prev�zut� în anexa nr. 3 la actul de control, unde 
sunt precizate facturile care nu cuprind toate elementele obligatorii prev�zute de 
lege, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a asupra cauzei.  

Fa�� de cele prezentate mai sus, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ...... din 22.09.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ......sub 
nr. ......din 23.09.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......din 
23.09.2008, pentru impozitul pe profit în sum� de ...... lei �i pentru 
major�rile de întârziere aferente de ......lei, potrivit principiului de drept 
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)), urmând 
ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de 
zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma 
desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 216 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
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c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
2. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea are dreptul la deducerea 
acestei sume, în condi�iile în care facturile ce au stat la baza opera�iunilor 
nu au fost completate cu toate elementele prev�zute de lege. 
 

În fapt, organele de control au constatat c� societatea a 
înregistrat în contabilitate �i a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... 
lei, aferent� unei baze impozabile de ......lei, în baza unor facturi ce nu cuprind 
toate elementele prev�zute la art. 155 alin. 5 din Legea nr. 571/2003. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 146 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde 
se prevede c�: 

„Condi�ii de exercitare a dreptului de deducere 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, 

persoana impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care 

i-au fost ori urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� 
cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5)”. 

 
La art. 155 alin. (5) din Legea  nr. 571 / 2003 privind Codul 

fiscal, unde se stipuleaz� urm�toarele: 
„(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele 

informa�ii: 
a) num�rul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, 

care identific� factura în mod unic; 
b) data emiterii facturii; 
c) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 

prev�zut la art. 153, dup� caz, ale persoanei impozabile care emite factura; 
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d) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 
prev�zut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care 
furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal, dac� acesta din urm� este persoana obligat� la plata 
taxei; 

e) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 
prev�zut la art. 153, ale cump�r�torului de bunuri sau servicii, dup� caz; 

 f) numele �i adresa cump�r�torului, precum �i codul de 
înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cump�r�torul este 
înregistrat, conform art. 153, precum �i adresa exact� a locului în care au 
fost transferate bunurile, în cazul livr�rilor intracomunitare de bunuri 
prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. d); 

 g) denumirea/numele, adresa �i codul de înregistrare 
prev�zut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalt� 
parte contractant� nu este stabilit� în România �i �i-a desemnat un 
reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal este 
persoan� obligat� la plata taxei; 

h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client 
prestatorului, pentru serviciile prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) - f), lit. 
h) pct. 2 �i lit. i); i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se 
identific� cump�r�torul în cel�lalt stat membru, în cazul opera�iunii 
prev�zute la art. 143 alin. (2) lit. a); 

j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul 
s-a identificat în alt stat membru �i sub care a efectuat achizi�ia 
intracomunitar� în România, precum �i codul de înregistrare în scopuri de 
TVA, prev�zut la art. 153 sau 153^1, al cump�r�torului, în cazul aplic�rii 
art. 126 alin. (4) lit. b); 

k) denumirea �i cantitatea bunurilor livrate, denumirea 
serviciilor prestate, precum �i particularit��ile prev�zute la art. 125^1 alin. 
(3) în definirea bunurilor, în cazul livr�rii intracomunitare de mijloace de 
transport noi; 

 l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau 
data încas�rii unui avans, cu excep�ia cazului în care factura este emis� 
înainte de data livr�rii/prest�rii sau încas�rii avansului; 

m) baza de impozitare a bunurilor �i serviciilor, pentru 
fiecare cot�, scutire sau opera�iune netaxabil�, pre�ul unitar, exclusiv taxa, 
precum �i rabaturile, remizele, risturnele �i alte reduceri de pre�; 

n) indicarea, în func�ie de cotele taxei, a taxei colectate �i a 
sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a urm�toarelor 
men�iuni: 

1. în cazul în care nu se datoreaz� taxa, o men�iune 
referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, 
ori men�iunile "scutit cu drept de deducere", "scutit f�r� drept de 
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deducere", "neimpozabil� în România" sau, dup� caz, "neinclus în baza de 
impozitare"; 

2. în cazul în care taxa se datoreaz� de beneficiar în condi�iile 
art. 150 alin. (1) lit. b) - d) �i g) sau ale art. 160, o men�iune la prevederile 
prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori men�iunea "taxare invers�"; 

o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, 
atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceea�i 
opera�iune; 

p) orice alt� men�iune cerut� de acest titlu.” 
 
Din textele de lege men�ionate mai sus se re�ine c� pentru 

exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� de�in� 
o factur� care s� cuprind� în mod obligatoriu informa�iile prev�zute la art. 155 
alin. (5) din Legea  nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal. 

Cu privire la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea ad�ugat� în 
cazul în care documentele justificative cuprind men�iuni incomplete, inexacte 
sau care nu corespund realit��ii, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie - Sec�iile 
Unite, prin Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007, decide c� „taxa pe valoarea 
ad�ugat� nu poate fi dedus� �i nici nu se poate diminua baza impozabil� la 
stabilirea impozitului pe profit în situa�ia în care documentele justificative 
prezentate nu con�in sau nu furnizeaz� toate informa�iile prev�zute de 
dispozi�iile legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunii pentru care se 
solicit� deducerea TVA”. 

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, societatea a 
dedus în cursul anilor 2007 – 2008 taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... 
lei, în baza unor facturi care nu au fost completate cu toate elementele prev�zute 
de formular, f�r� îns� s� fie men�ionate prin actul administrativ atacat care sunt 
elementele lips�. 

Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organul de control 
prezint� pentru unele facturi elementele care nu sunt men�ionate în documentele 
respective, cum ar fi: adres� cump�r�tor, cot� TVA, data livr�rii etc., iar în ceea 
ce prive�te factura nr. ....... din 15.03.2007 organele de control precizeaz� doar 
c� factura nu este anexat� la contesta�ie. 

Din actul de control �i anexele la acesta nu rezult� elementele 
obligatorii ce nu sunt prev�zute în facturi.  

În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, 
stabilit� suplimentar în urma verific�rii efectuate, prin raportul de inspec�ie 
fiscal� se fac urm�toarele preciz�ri: „a�a cum este prezentat în anexa nr. 3 
societatea a înregistrat în contabilitate �i dedus TVA în sum� de ...... lei la o 
baz� impozabil� de ......lei, de pe facturi ce nu cuprind toate elementele 
prev�zute la art. 155 alin. 5 din Legea nr. 571/20038” 
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Din anexa nr. 3 la actul de control rezult� c� baza impozabil� 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, stabilit� suplimentar de 
organele de control, este de ......lei. 

Din decizia de impunere contestat� rezult� c� baza impozabil� 
suplimentar� privind taxa pe valoarea ad�ugat� este de .......lei, din care ...... lei 
este aferent� taxei pe valoarea ad�ugat� de ...... lei (...... lei x 19% = ...... lei), 
rezultând o baz� impozabil� de ....... lei aferent� taxei pe valoarea ad�ugat� de 
...... lei, în timp ce din raportul de inspec�ie fiscal� �i din motivele deciziei de 
impunere, precum �i din  anexa nr. 3 rezult� c� baza impozabil� pentru aceast� 
sum� este de ......lei. 

De asemenea, din anexa nr. 3 rezult� c� pentru factura nr. ....... 
din 17.12.2007 baza impozabil� pentru TVA este de ....... lei, în timp ce potrivit 
facturii depuse în xerocopie la dosarul cauzei, valoarea bunurilor f�r� TVA, 
achizi�ionate în baza acestei facturi, este de ....... lei. 

Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 972 / 2006 
privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", anexa nr. 2 – Instruc�iuni de 
completare a formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", referitor completarea 
punctului 2.1.2 - "Motivul de fapt" �i punctului 2.1.3. – “Temeiul de drept” 
din decizie, prevede urm�toarele: 

„Punctul 2.1.2: se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care 
contribuabilul a efectuat �i a înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul 
cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i 
tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum �i prezentarea consecin�elor 
fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obliga�ia fiscal� principal�, 
cât �i pentru accesoriile calculate pentru aceasta. 

    Punctul 2.1.3: se va înscrie detaliat �i clar încadrarea 
faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte 
elemente prev�zute de lege, cu prezentarea concis� a textului de lege pentru 
cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obliga�ia fiscal� 
principal�, cât �i pentru accesoriile calculate la aceasta. 

    Informa�iile prev�zute la pct. 2.1.1, 2.1.2 �i 2.1.3 se vor 
completa pentru fiecare impozit, tax� sau contribu�ie pentru care s-au 
constatat diferen�e de obliga�ii fiscale �i/sau accesorii aferente acestora. 
[…]” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organul de control 
are obliga�ia s� motiveze decizia de impunere atât faptic, cât �i legal. 

Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
1181/2007 privind modelul �i con�inutul Raportului de inspec�ie fiscal�, anexa 
nr. 2 – Instruc�iuni privind întocmirea �i obiectivele minimale ale Raportului de 
inspec�ie fiscal�, la punctul 3, prevede c�: 

„3. Baza de impunere 
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A. În cazul în care se constat� aspecte care modific� baza de 
impunere, se vor men�iona: 

- elementele identificate în activitatea contribuabilului care 
au influen�at baza de impunere; 

- punctul de vedere al inspec�iei fiscale fa�� de interpretarea 
contribuabilului; 

- consecin�ele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de 
drept �i temeiul legal pentru modificarea bazei de impunere; 

- modul de calcul al bazei impozabile �i stabilirea 
eventualelor diferen�e, precum �i calculul impozitului, taxei sau al 
contribu�iei stabilite suplimentar. Pentru obliga�iile fiscale pentru care 
legea prevede dreptul contribuabilului de a efectua deduceri/reduceri se va 
verifica modul de exercitare a acestui drept �i corectitudinea calculului 
sumei deduse;” 

 
Potrivit anexei nr. 3 la actul de control, facturile înregistrate de 

societate care nu cuprind toate elementele prev�zute de lege sunt urm�toarele: 
                                                                            Lei 

NR. 
CRT. 

NR. 
FACTUR� 

DATA 
FACTURII 

BAZA 
IMPOZABIL� 

TVA 

1 ....... 15.03.2007 ....... ....... 

2 ....... 15.03.2007 ....... ....... 

3 ....... 20.06.2007 ....... ....... 

4 ....... 22.06.2007 ....... ....... 

5 ....... 12.09.2007 ....... ....... 

6 ....... 13.10.2007 ....... ....... 

7 ....... 01.10.2007 ....... ....... 

8 ....... 15.11.2007 ....... ....... 

9 ....... 17.12.2007 ....... ....... 

10 ....... 17.12.2007 ....... ....... 

11 ....... 28.02.2008 ....... ....... 

12 ....... 06.02.2008 ....... ....... 

13 ....... 28.06.2008 ....... ....... 

14 ....... 30.06.2008 ....... ....... 

15 ....... 30.07.2008 ....... ....... 

TOTAL ....... ...... 
 
 
Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organele de control 

precizeaz� c� elementele obligatorii prev�zute a fi înscrise în facturi �i care 
lipsesc sunt urm�toarele:   
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NR. 
CRT. 

NR. FACTUR� DATA 
FACTURII 

BAZA 
IMPOZABIL� 

ELEMENTE CARE 
LIPSESC 

1 ....... 15.03.2007 ....... Organul de control 
precizeaz� c� factura 

nu este anexat� la 
contesta�ie 

2 ....... 15.03.2007 ....... Adres� cump�r�tor, 
data livr�rii �i cot� 

TVA 
3 ....... 20.06.2007 ....... Adres� cump�r�tor �i 

data livr�rii 
4 ....... 22.06.2007 ....... Adres� cump�r�tor 
5 ....... 12.09.2007 ....... Adres� cump�r�tor 
6 ....... 13.10.2007 ....... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i TVA 
colectat� pentru un 

produs 
7 ....... 01.10.2007 ....... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i cot� 
TVA 

8 ....... 15.11.2007 ....... Data livr�rii 
9 ....... 17.12.2007 ....... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i cot� 
TVA 

10 ....... 17.12.2007 ....... Adres� cump�r�tor 
11 ....... 28.02.2008 ....... Adres� cump�r�tor �i 

data livr�rii 
12 ....... 06.02.2008 ....... Adres� cump�r�tor, 

data livr�rii �i TVA 
colectat�  

13 ....... 28.06.2008 ....... Data livr�rii 
14 ....... 30.06.2008 ....... Adres� cump�r�tor �i 

data livr�rii 
15 ....... 30.07.2008 ....... Adres� cump�r�tor �i 

cot� TVA 
TOTAL .......  

 
Societatea depune în sus�inerea cauzei o serie de facturi, din care 

rezult� c� acestea nu cuprind toate informa�iile obligatorii prev�zute de lege, 
respectiv data livr�rii bunurilor, adres� cump�r�tor, cot� TVA etc.  

De asemenea, a�a cum rezult� din cele men�ionate prin referatul 
cu propuneri de solu�ionare, pe unele facturi nu este men�ionat� data livr�rii 
bunurilor, din facturile existente în xerocopie la dosarul cauzei nu se poate îns� 
observa lipsa acestei informa�ii, acestea nefiind lizibile.   

Având în vedere c� prin actul administrativ atacat organele de 
control nu prezint� informa�iile obligatorii care nu sunt men�ionate în  facturi �i 
�inând cont c� baza impozabil� din decizia de impunere este diferit� de cea 
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men�ionat� în raportul de inspec�ie fiscal� �i în motivele deciziei de impunere, 
precum �i de cea prev�zut� în anexa nr. 3 la actul de control, unde sunt precizate 
facturile care nu cuprind toate elementele obligatorii prev�zute de lege, organul 
de solu�ionare nu se poate pronun�a asupra cauzei.  

Fa�� de cele prezentate mai sus, urmeaz� a se desfiin�a Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ...... din 22.09.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ......sub 
nr. ......din 23.09.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......din 
23.09.2008, pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, urmând ca 
organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de 
zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma 
desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 216 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 
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3. Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea are dreptul la deducerea 
acestei sume, în condi�iile în care nu face dovada c� persoana impozabil� 
proprietara bunului a optat pentru aplicarea regimului de taxare pentru 
opera�iunea de închiriere. 

 
În fapt, organele de control nu au admis la deducere taxa pe 

valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, aferent� unei baze impozabile în sum� de 
...... lei, privind închirierea în anul 2007 a unor spa�ii comerciale, pe motiv c� 
societatea nu a prezentat copia notific�rii înregistrat� la organul fiscal de 
proprietarul imobilului care s� dovedeasc� c� pentru bunul respectiv s-a optat 
pentru aplicarea regimului de taxare. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 141 alin. (2) lit. e) �i 

alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se prevede c�:  
„Scutiri pentru opera�iuni din interiorul ��rii […] 
(2) Urm�toarele opera�iuni sunt, de asemenea, scutite de 

tax�: 
e) arendarea, concesionarea, închirierea �i leasingul de 

bunuri imobile, […] 
(3) Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea 

opera�iunilor prev�zute la alin. (2) lit. e) �i f), în condi�iile stabilite prin 
norme.” 

Referitor la aplicarea acestor prevederi, Normele metodologice 
de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, 
la punctele 38 �i 40, stipuleaz� urm�toarele: 

„38. (1) În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal �i f�r� s� 
contravin� prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoan� 
impozabil� poate opta pentru taxarea oric�reia din opera�iunile scutite de 
tax� prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce prive�te 
un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizi�ionat, transformat 
sau modernizat la sau dup� data ader�rii, în condi�iile prev�zute la alin. (2) 
- (9). […] 

(3) Op�iunea prev�zut� la alin. (1) se va notifica organelor 
fiscale competente pe formularul prezentat în anexa 1 la prezentele norme 
metodologice �i se va exercita de la data depunerii notific�rii sau de la o 
alt� dat� ulterioar� înscris� în notificare. […] 

(5) Persoana impozabil� care a optat pentru regimul de 
taxare în condi�iile alin. (1) poate aplica regimul de scutire de tax� prev�zut 
la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, de la data înscris� în notificarea 
prev�zut� la alin. (7). […] 

40. Cu excep�ia celor prev�zute la art. 141 alin. (3) din Codul 
fiscal, persoanele impozabile nu pot aplica taxarea pentru opera�iunile 
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scutite prev�zute de art. 141 din Codul fiscal. […] Dac� o persoan� 
impozabil� a facturat în mod eronat cu tax� livr�ri de bunuri �i sau 
prest�ri de servicii scutite conform art. 141 din Codul fiscal, este obligat� 
s� storneze facturile emise. Beneficiarii unor astfel de opera�iuni nu au 
dreptul de deducere sau de rambursare a taxei aplicate în mod eronat 
pentru o astfel de opera�iune scutit�. Ace�tia trebuie s� solicite 
furnizorului/prestatorului stornarea facturii cu tax� �i emiterea unei noi 
facturi f�r� tax�.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� opera�iunea de 

închiriere de bunuri imobile este scutit� de TVA, aceast� opera�iune putând fi 
impozabil� numai dac� persoan� impozabil� proprietara bunului opteaz�  pentru 
taxarea acestor opera�iuni, prin notificarea organelor fiscale. 

Conform prevederilor men�ionate, persoanele impozabile nu pot 
aplica taxarea pentru opera�iunile scutite dac� nu au notificat organele fiscale c� 
se opteaz� pentru taxarea acesteia, iar beneficiarii unor astfel de opera�iuni nu 
au dreptul de deducere a taxei aplicate pentru o astfel de opera�iune scutit�.  

În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat c� 
societatea contestatoare a dedus TVA pentru opera�iunea de închiriere a unui 
imobil, f�r� a face dovada c� s-a optat pentru taxarea acestei opera�iuni, în baza 
urm�toarelor facturi: 

                                                                   Lei 
NR. 
CRT. 

NUM�RUL �I 
DATA FACTURII 

BAZA 
IMPOZABIL� 

TVA 

1 ......./28.02.2007 ....... ....... 

2 ......./31.03.2007 ....... ....... 

3 ......./31.03.2007 ....... ....... 

4 ......./30.04.2007 ....... ....... 

5 ......./29.09.2007 ....... ....... 

6 ......./31.10.2007 ....... ....... 

TOTAL ...... ...... 
 
La verificarea efectuat�, societatea nu a prezentat copia 

notific�rii înregistrat� la organul fiscal, prin care  s� dovedeasc� c� persoana 
impozabil� proprietara bunului a optat pentru aplicarea regimului de taxare 
pentru opera�iunea de închiriere pentru perioada respectiv�. 

Contestatoarea precizeaz� c� depune în sus�inerea cauzei 
documente din care rezult� c� S.C. ...... S.R.L. ......, în calitate de proprietar al 
spa�iului comercial, a depus Notificarea nr. ....../10.04.2008 la organul fiscal 
teritorial (AFPM ......), pentru ca opera�iunea privind închirierea bunului imobil 
situat în str. ......s� fie supus tax�rii.  

Potrivit Notific�rii înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului ...... sub nr. ...... din 10.04.2008, depus� în xerocopie în 
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sus�inerea cauzei, societatea ...... S.R.L. din localitatea ......, care a emis facturile 
privind închirierea bunurilor, în�tiin�eaz� organului fiscal despre „op�iunea de 
taxare a opera�iunilor prev�zute la art. 141 alin. 2 lit. k” (la apari�ia ini�ial� a 
Codului fiscal a fost lit. k, dar în urma modific�rilor ce au avut loc a devenit lit. 
e) pentru bunul imobil  din localitatea ......, strada Florilor, nr. 2. 

Conform notific�rii depus� în sus�inerea cauzei, persoana 
impozabil� proprietara spa�iului comercial a optat pentru taxarea 
opera�iunilor începând cu data de 01.04.2008, în timp ce taxa pe valoarea 
ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de control se refer� la opera�iunile 
de închiriere au avut loc, potrivit facturilor, în anul 2007. 

A�a cum se precizeaz� în Normele metodologice de aplicare a 
Codului fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la punctele 38 
alin. (3), „Op�iunea prev�zut� la alin. (1) se va notifica organelor fiscale 
competente pe formularul prezentat în anexa 1 la prezentele norme 
metodologice �i se va exercita de la data depunerii notific�rii sau de la o 
alt� dat� ulterioar� înscris� în notificare. 

Întrucât prestatorul a optata pentru taxarea opera�iunilor 
începând cu 01.04.2008, aplicarea tax�rii nu putea fi aplicat� �i pentru 
opera�iunile ce au avut loc înainte de aceast� dat�, astfel c� beneficiarul 
opera�iunilor de închiriere a bunurilor imobile nu are dreptul de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente.  

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� op�iunea de taxare 
a opera�iunilor de închiriere de bunuri imobile apar�ine proprietarului spa�iilor 
comerciale �i nicidecum chiria�ilor, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, întrucât din textele de lege men�ionate rezult� f�r� 
echivoc c� în situa�ia în care persoana impozabil� prestatoare nu opteaz� pentru 
taxarea unor astfel de opera�iuni, beneficiarul acestora nu are dreptul la 
deducerea taxei pe valoarea ad�ugat�, opera�iunea fiind scutit�.   

Având în vedere c� societatea nu face dovada c� persoana 
impozabil� proprietara bunului a optat pentru aplicarea regimului de taxare 
pentru opera�iunea de închiriere pentru anul 2007, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei, ca 
neîntemeiat�. 

 
4. Referitor la accesoriile în sum� de ......lei, aferente taxei pe 

valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, în sum� total� de ......lei. 
 
Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 

......lei, organele de control au stabilit c� societatea datoreaz� accesorii în sum� 
de ......lei.  

Având în vedere cele prezentate la capitolul privind taxa pe 
valoarea ad�ugat� �i �inând cont de faptul c� pentru suma de ...... lei s-a dispus 
respingerea contesta�iei, iar pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...... lei 
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s-a dispus desfiin�area decizie de impunere, urmeaz� a se desfiin�a Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. ...... din 22.09.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din 
cadrul Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ......sub nr. ......din 
23.09.2008, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......din 23.09.2008, 
pentru accesoriile în sum� de ......lei, aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar de ......lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin 
alt� echip� s� procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare la punerea în 
executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i 
perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele 
precizate în aceast� decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��, având în 
vedere principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

La reverificarea accesoriilor, organele de control vor avea în 
vedere c� pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de 
control, în sum� de ......lei, s-a dispus respingerea contesta�iei pentru suma de 
...... lei �i desfiin�area deciziei de impunere pentru suma de ...... lei �i vor �ine 
cont de principiul ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull)).. 

 
În drept, se face aplicarea prevederilor art. 216 (3), „Solu�ii 

asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de 
c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i 
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perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
Pentru considerentele prezentate �i în temeiul prevederilor art. 19 

alin. (1), art. 21 alin. 4 lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) �i alin. (3), art. 146 �i art. 
155 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, punctele 12, 38 �i 40 
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, art. 6 alin. (1) �i (2), din Legea 
contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, Ordinul Ministerului Economie �i 
Finan�elor nr. 1850/2004 privind registrele �i formularele financiar-contabile, 
Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie - Sec�iile 
Unite, Ordinul Ministerului Economiei �i Finan�elor nr. 972 / 2006 privind 
aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�", Ordinul Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal� nr. 1181/2007 privind modelul �i con�inutul Raportului 
de inspec�ie fiscal�, art. 216 alin. (3) din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare 
a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, pct. 
12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu art. 216 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  

 
 

                                    D E C I D E : 
 
- Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de 

......S.R.L. din localitatea ......, împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...... din 
22.09.2008, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului  ......sub nr. ......din 23.09.2008, emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......din 23.09.2008, privind suma de 
...... lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�; 

- Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...... din 22.09.2008, 
înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ......sub nr. ......din 23.09.2008, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ......din 23.09.2008, privind  suma  de .......lei, 
reprezentând:  

-   ...... lei impozit pe profit; 
                -   ......lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 

-   ...... lei TVA; 
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                -   ......lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze la 
reanalizarea acestora, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal, având în vedere cele precizate în decizie �i prevederile 
legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru 
care s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a 
emis decizia de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ......, în termen de 

6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
1. IMPOZIT PE PROFIT: - deductibilitatea fiscal� a cheltuielilor cu m�rfurile 
înscrise în facturi care nu îndeplinesc calitatea de document justificativ                                                                          
  

- art. 19 alin. (1) �i art. 21 alin. 4 lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal 

 
 

2. TVA: - dreptul de deducere a TVA înscris� în facturi fiscale ce nu corespund 
prevederilor legale (sau ce nu îndeplinesc calitatea de document justificativ) 
 

- 146 �i 155 alin. (5) din Legea  nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal 
 
 
3. TVA: - dreptul de deducere a TVA aferent� chiriei în condi�iile în care 
prestatorul nu a depus la organele fiscale teritoriale notificarea pentru taxarea 
opera�iunilor de închiriere 
 

- art. 141 alin. 2 �i 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
 


