MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE
A JUDE ULUI SUCEAVA

DECIZIA NR.151
din 05.09.2006
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. ......S.R.L. din localitatea ......,
jude ul Suceava, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava sub nr. ...... din 27.07.2006

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a
fost sesizat de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin adresa nr. ...... din
26.07.2006, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava sub nr. ...... din 27.07.2006, cu privire la contesta ia formulat de S.C.
......S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea ......, jude ul Suceava.
Întrucât prin contesta ia formulat nu s-a precizat cuantumul
sumei totale contestate, individualizat pe categorii de impozite, prin adresa nr.
...... din 08.08.2006, s-a pus în vedere contestatorului s completeze plângerea
formulat cu aceste elemente.
Având în vedere c pân la data emiterii prezentei decizii
contestatorul nu a dat curs solicit rii noastre, în conformitate cu prevederile pct. 2
din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr 92/2003 privind Codul
de procedur fiscal republicat , aprobate prin Ordinul Ministerului Finan elor
Publice nr. 519/2005, contesta ia se consider formulat împotriva întregului act
administrativ fiscal.
Societatea contest m surile stabilite prin Decizia de impunere
nr. ...... din 07.06.2006, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ...... din
07.06.2006 de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de ......lei,
reprezentând:
- ...... lei impozit pe profit;
- ...... lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit;
- ...... lei penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit;
- ...... lei tax pe valoarea ad ugat ;
- ...... lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat ;

1

-

...... lei penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat .
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut la art. 177 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.175
i 179 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
Suceava este învestit s se pronun e asupra contesta iei.
I. S.C. ......S.R.L. prin contesta ia formulat
sus ine c
m surile organelor de control sunt total nejustificate, motivând c a avut T.V.A.
de rambursat în acea perioad de aproximativ ......lei.
De asemenea, men ioneaz c suma ...... EURO pe care i-a luat de
la ......nu i-a înregistrat la firm , ace tia urmând s fie restitui i în momentul pl ii
cu CEC a celor ...... mc cherestea, întrucât reprezint doar o garan ie a ridic rii
m rfurilor comandate.
Societatea men ioneaz c se afl în proces începând cu data de
11.07.2006 i c va achita datoriile c tre stat dup ce va încasa contravaloarea
bunurilor de la cei vinova i.
II. Prin Decizia de impunere nr. ...... din 07.06.2006 i
Raportul de inspec ie fiscal nr. ...... din 07.06.2006, organele de control din
cadrul Activit ii de Control Fiscal Suceava precizeaz c verificarea a fost
efectuat în urma solicit rii Inspectoratului de Poli ie Suceava – Serviciul de
Investigare a Fraudelor, prin adresa nr. ......din 14.04.2006, înregistrat la
Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ......din 25.04.2006, i a avut ca
obiectiv verificarea înregistr rii în contabilitatea societ ii a unui avans marf , în
sum de ...... lei, acordat de numitul .......
Organele de control au constatat c persoanele ...... i ......, în
numele societ ii ...... S.R.L. Bucure ti, s-au prezentat la S.C. ......S.R.L. ...... i
au solicitat cump rarea unei cantit i de cherestea.
Ulterior, ace tia i-au l sat administratorului societ ii suma de ......
EURO, cu titlu de „arvun ”, urmând ca plata m rfii s fie achitat cu CEC, iar
suma de ...... EURO s fie restituit celor doi.
Prin actul de control se men ioneaz c S.C. ......S.R.L. a livrat
cantitatea de ...... mc cherestea c tre S.C. ...... S.R.L. Bucure ti, societate care nu
exist , cu Foile de înso ire a materialului lemnos nr. .......
Organele de control au constat c societatea nu a întocmit factur
fiscal pentru marfa livrat , iar administratorul societ ii motiveaz în nota
explicativ dat c nu a întocmit factur deoarece a fost în elat i c aceasta urma
s fie emis la data primirii contravalorii m rfii.
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Deoarece în cele trei foi de înso ire a materialului lemnos nu era
specificat pre ul de livrare, organele de control au stabilit un pre mediu de ......
lei/mc, în func ie de pre ul mediu practicat de societate la vânz rile de cherestea
din luna februarie 2004.
De asemenea, organele de control au stabilit un cost mediu al
cherestelei livrate de ...... lei /mc.
În urma verific rii efectuate, în ceea ce prive te impozitul pe
profit, s-a constatat c societatea nu a înregistrat în contabilitate veniturile
realizate din vânzarea cantit ii de ...... mc cherestea, în sum de ...... lei (...... x
...... lei), aferente perioadei 01.02.2004 – 29.02.2004, diminuând astfel profitul
impozabil cu suma de ...... lei (...... lai venit – ...... lei cheltuieli) i implicit
impozitul pe profit cu suma de ...... lei (...... lei x 25 %).
Organele de control au constat c societatea a înc lcat prevederile
art. 13, 17, 19 i 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Pentru neplata în termen a impozitului pe profit în sum de ...... lei
s-au calculat dobânzi de întârziere de ...... lei i penalit i de întârziere de ...... lei.
De asemenea, organele de control au constatat c societatea a
înc lcat prevederile art. 126, 128, 134, 140, 155, 157 i 158 din Legea nr.
571/2003 i c datoreaz o tax pe valoarea ad ugat în sum de ...... lei, aferent
cantit ii de ...... mc cherestea livrat , în sum de ...... lei.
Pentru neplata în termen a acestei sume s-au calculat dobânzi de
întârziere de ...... lei i penalit i de ...... lei.
III. Din documentele 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. În ceea ce prive te suma de ...... lei, reprezentând tax pe
valoarea ad ugat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava este învestit s se pronun e dac S.C. ......S.R.L. din localitatea
...... avea obliga ia colect rii taxei pe valoarea ad ugat la data livr rii
bunurilor, în condi iile în care nu a încasat contravaloarea acestora.
În fapt, în baza foilor de înso ire nr. ...... i ...... din 21 februarie
2004, S.C. ......S.R.L. ...... a livrat cantitatea de ...... mc cherestea societ ii ......
S.R.L. Bucure ti, f r a emite facturi fiscale i f r a colecta i achita la bugetul
de stat taxa pe valoarea ad ugat aferent .
Prin contesta ia formulat societatea sus ine c va achita sumele
stabilite de organele de control dup ce va încasa contravaloarea bunurilor de la
cei vinova i.
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile art. 134 i 137 din
Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz :
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„Art. 134
Faptul generator i exigibilitatea - reguli generale
(1) Faptul generator al taxei reprezint faptul prin care sunt
realizate condi iile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei.
(2) Taxa pe valoarea ad ugat devine exigibil atunci când
autoritatea fiscal devine îndrept it , în baza legii, la un moment dat, s
solicite taxa pe valoarea ad ugat de la pl titorii taxei, chiar dac plata
acesteia este stabilit prin lege la o alt dat .
(3) Faptul generator al taxei intervine i taxa devine exigibil ,
la data livr rii de bunuri sau la data prest rii de servicii, cu excep iile
prev zute în prezentul titlu. […]
Art. 137
Baza de impozitare pentru opera iuni în interiorul rii
(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea ad ugat este
constituit din:
a) pentru livr ri de bunuri i prest ri de servicii, altele decât
cele prev zute la lit. b) i c), din tot ceea ce constituie contrapartid ob inut
sau care urmeaz a fi ob inut de furnizor ori prestator din partea
cump r torului, beneficiarului sau a unui ter , inclusiv subven iile direct
legate de pre ul acestor opera iuni;”
Din textul de lege mai sus citat se re ine c taxa pe valoarea
ad ugat devine exigibil la data livr rii bunurilor, indiferent de data la care
contribuabilul încaseaz de la cump r tor contravaloarea bunurilor.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c
în luna februarie 2004 S.C. ......S.R.L. din localitatea ...... a livrat cantitatea de
...... mc cherestea societ ii ...... S.R.L. Bucure ti, în baza foilor de înso ire nr.
...... i ...... din 21 februarie 2004.
Organele de control au constatat c societatea nu a emis facturi
fiscale pentru marfa livrat societ ii ...... S.R.L. i nu colectat i virat la bugetul
de stat taxa pe valoarea ad ugat aferent .
Astfel c , prin decizia de impunere contestat , s-a stabilit c S.C.
......S.R.L. datoreaz bugetului de stat, pentru cantitatea de ...... mc cherestea
livrat societ ii ...... S.R.L., o tax pe valoarea ad ugat în sum de ...... lei.
În ceea ce prive te sus inerea contestatoarei c se afl în proces cu
persoanele care l-au p c lit începând cu data de 11.07.2006 i c va achita
datoriile c tre stat dup ce va încasa contravaloarea bunurilor de la cei vinova i
nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât r spunderea
pentru plata taxei pe valoarea ad ugate revine pl titorului, respectiv societ ii
......S.R.L. i nu cump r torului.
În spe sunt aplicabile prevederile art. 158 din Legea nr. 571 /
2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz c :
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„Responsabilitatea pl titorilor i a organelor fiscale
(1) Orice persoan obligat la plata taxei pe valoarea
ad ugat poart r spunderea pentru calcularea corect i plata la termenul
legal a taxei pe valoarea ad ugat c tre bugetul de stat i pentru depunerea
la termenul legal a deconturilor de tax pe valoarea ad ugat , prev zute la
art. 156 alin. (2) i (3), la organul fiscal competent, conform prezentului titlu
i cu legisla ia vamal în vigoare”,
coroborate cu prevederile 150 din acela i act normativ , unde se stipuleaz :
Art. 150
Pl titorii taxei pe valoarea ad ugat
(1) Pentru opera iunile din interiorul rii, pl titorii taxei pe
valoarea ad ugat sunt:
a) persoanele impozabile înregistrate ca pl titori de tax pe
valoarea ad ugat , pentru opera iunile taxabile realizate;”
A a dup cum se precizeaz la Cap.4, art. 128 din acela i act
normativ în cadrul opera iunilor taxabile impozabile sunt incluse i livr rile de
bunuri.
La acest articol de lege men ioneaz c :
„CAP. 4
Opera iuni impozabile
Art. 128
Livrarea de bunuri
(1) Prin livrare de bunuri se în elege orice transfer al
dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar c tre o alt
persoan , direct sau prin persoane care ac ioneaz în numele acestuia.
Se re ine c obliga ia pl ii taxei pe valoarea ad ugate revine
persoanei impozabile ce a efectuat livrarea bunurilor, respectiv societ ii
......S.R.L., care poart r spunderea pentru calcularea corect i plata la termenul
legal a acesteia c tre bugetul de stat.
Având în vedere c societatea nu a colectat taxa pe valoarea
ad ugat la data livr rii bunurilor se trage concluzia c m sura organelor de
control de a stabili o tax pe valoarea ad ugat suplimentar de ...... lei este
legal , drept pentru care urmeaz s fie respins contesta ia pentru acest cap t de
cerere, ca neîntemeiat .
2. Referitor la accesoriile în sum de ...... lei, reprezentând ......
lei major ri i ...... lei penalit i, aferente taxei pe valoarea ad ugat în
sum de ...... lei, stabilit suplimentar de organele de control.
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În fapt, organele de control au calculat major ri de întârziere în
sum de ...... lei pentru perioada 25.11.2004 – 25.05.2006 i penalit i de
întârziere în sum de ...... lei, pentru perioada 01.12.2004 – 25.04.2005, pentru
neplata în termen a taxei pe valoarea ad ugat de ...... lei.
În drept, în ceea ce prive te stabilirea dobânzilor i penalit ilor de
întârziere pentru neachitarea în termen a obliga iilor de plat c tre bugetul de stat,
sunt aplicabile prevederile art. 114, 115 i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind
Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, articole
care au devenit 115, 116 i 121 printr-o nou republicare a actului normativ la
data de 26.09.2005, unde se stipuleaz :
„Art. 114
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre
debitor a obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i
penalit i de întârziere.[…]
Art. 115
(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi, începând cu ziua
imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei
datorate inclusiv.[…]
Art. 120
Penalit i de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun i/sau pentru fiecare
frac iune de lun de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm toare
scaden ei acestora pân la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de
întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor.”
Din texte de lege mai sus citate se re ine c pentru neachitarea în
termen a obliga iilor bugetare, contribuabilii datoreaz dobânzi i penalit i de
întârziere.
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re inut debitul de natura
taxei pe valoarea ad ugat , în sum de ...... lei, iar prin contesta ie nu se prezint
alte argumente privind modul de calcul al major rilor de întârziere, aceasta
datoreaz
i suma de ...... lei, reprezentând m sur accesorie, conform
principiului de drept "accesorium sequitur principale" (accesoriul urmeaz
principalul).
Prin urmare, major rile i penalit ile în sum de ...... lei, aferente
taxei pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar de organele de control, reprezint
m sur accesorie în raport cu debitul.
Având în vedere c nu se contest modul de calcul al acestora, iar
pentru taxa pe valoarea ad ugat în sum de ...... lei, care a generat aceste
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accesorii, cererea a fost respins , urmeaz a se respinge contesta ia i pentru
accesoriile în sum de ...... lei.
3. În ceea ce prive te suma de ...... lei, reprezentând impozit
pe profit, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este
învestit s se pronun e dac
S.C. ......S.R.L. din localitatea ...... avea
obliga ia înregistr rii veniturilor la data livr rii bunurilor, în condi iile în
care nu a încasat contravaloarea acestora.
În fapt, în baza foilor de înso ire nr. ...... i ...... din 21 februarie
2004, S.C. ......S.R.L. ...... a livrat cantitatea de ...... mc cherestea societ ii ......
S.R.L. Bucure ti, f r a emite facturi fiscale i f r a înregistra în contabilitate
veniturile din aceast opera iune.
Prin contesta ia formulat societatea sus ine c va achita sumele
stabilite de organele de control dup ce va încasa contravaloarea bunurilor de la
cei vinova i.
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile art. 19 din Legea nr.
571 / 2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz :
„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.”
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re ine c
în luna februarie 2004 S.C. ......S.R.L. din localitatea ...... a livrat cantitatea de
...... mc cherestea societ ii ...... S.R.L. Bucure ti, în baza foilor de înso ire nr.
...... i ...... din 21 februarie 2004.
Organele de control au constatat c societatea nu a emis facturi
fiscale pentru marfa livrat societ ii ...... S.R.L., nu înregistrat veniturile
realizate i nu a calculat i virat la bugetul de stat impozitul pe profit aferent.
Astfel c , prin decizia de impunere contestat , s-a stabilit c S.C.
......S.R.L. datoreaz bugetului de stat, pentru veniturile realizate din vânzarea
cantit ii de ...... mc cherestea societ ii ...... S.R.L., un impozit pe profit în sum
de ...... lei.
Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din Legea contabilit ii nr.
82/1991, republicat , modificat i completat , orice opera iune economic
efectuat se consemneaz într-un document care st la baza înregistr rilor în
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
Potrivit pct. 5.2 din Ordinului Ministerului Finan elor Publice
nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglement rilor contabile simplificate,
armonizate cu directivele europene, „În categoria veniturilor se includ atât
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sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activit i
curente, cât i câ tigurile din orice alte surse.”
Se re ine c în categoria veniturilor se includ toate veniturile
realizate din orice surs , indiferent dac sumele respective au fost sau nu
încasate.
În ceea ce prive te sus inerea contestatoarei c se afl în proces cu
persoanele care l-au p c lit începând cu data de 11.07.2006 i c va achita
datoriile c tre stat dup ce va încasa contravaloarea bunurilor de la cei vinova i
nu poate fi re inut în solu ionarea favorabil a contesta iei, întrucât r spunderea
pentru înregistrarea veniturilor i plata impozitului pe profit aferent revine
societ ii ......S.R.L..
Având în vedere c societatea nu a înregistrat veniturile realizate
din livrarea cantit ii de ...... mc cherestea societ ii ...... S.R.L. Bucure ti, în baza
foilor de înso ire nr. ...... i ...... din 21 februarie 2004, i nu a calculat i virat la
bugetul de stat impozitul aferent se trage concluzia c m sura organelor de
control de a stabili un impozit pe profit suplimentar de ...... lei este legal , drept
pentru care urmeaz s fie respins contesta ia pentru acest cap t de cerere, ca
neîntemeiat .
4. Referitor la accesoriile în sum de ...... lei, reprezentând ......
lei dobânzi i ...... lei penalit i, aferente impozitului pe profit în sum de în
sum de ...... lei, stabilit suplimentar de organele de control.
În fapt, organele de control au calculat major ri de întârziere în
sum de ...... lei, pentru perioada 26.04.2004 – 30.05.2006, i penalit i de
întârziere în sum de ...... lei, pentru perioada 01.05.2004 – 31.12.2005, pentru
neplata în termen a impozitului pe profit în sum de în sum de ...... lei.
În drept, în ceea ce prive te stabilirea dobânzilor i penalit ilor de
întârziere pentru neachitarea în termen a obliga iilor de plat c tre bugetul de stat,
sunt aplicabile prevederile art. 114, 115 i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind
Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, articole
care au devenit 115, 116 i 121 printr-o nou republicare a actului normativ la
data de 26.09.2005, unde se stipuleaz :
„Art. 114
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre
debitor a obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i
penalit i de întârziere.[…]
Art. 115
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(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi, începând cu ziua
imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei
datorate inclusiv.[…]
Art. 120
Penalit i de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obliga iilor fiscale se sanc ioneaz cu o
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun i/sau pentru fiecare
frac iune de lun de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm toare
scaden ei acestora pân la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de
întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor.”
Din texte de lege mai sus citate se re ine c pentru neachitarea în
termen a obliga iilor bugetare, contribuabilii datoreaz major ri i penalit i de
întârziere.
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re inut debitul de natura
impozitului pe profit în sum de ...... lei, iar prin contesta ie nu se prezint alte
argumente privind modul de calcul al major rilor de întârziere, aceasta datoreaz
i suma de ...... lei, reprezentând m sur accesorie, conform principiului de
drept "accesorium sequitur principale" (accesoriul urmeaz principalul).
Prin urmare, major rile i penalit ile în sum de ...... lei, aferente
impozitului pe profit stabilit suplimentar de organele de control, reprezint
m sur accesorie în raport cu debitul.
Având în vedere c nu se contest modul de calcul al acestora, iar
pentru impozitul pe profit în sum de ...... lei, care a generat aceste accesorii,
cererea a fost respins , urmeaz a se respinge contesta ia i pentru major rile
i penalit ile în sum de ...... lei.
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în
temeiul prevederilor art. 19, 128, 134, 137, 150 i 158 din Legea nr. 571 / 2003
privind Codul fiscal , art. 6 alin. 2 din Legea contabilit ii nr. 82/1991, pct. 5.2
din Ordinului Ministerului Finan elor Publice nr. 306/2002 pentru aprobarea
Reglement rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, art.
114, 115 i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal , cu
modific rile i complet rile ulterioare, articole care au devenit 115, 116 i 121
printr-o nou republicare a acestui act normativ, coroborate cu art. 186 din O.G.
nr 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat la data de 26.09.2005,
se:
D E C I D E:
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- Respingerea contesta iei formulat de S.C. ......S.R.L. din
localitatea ...... pentru suma de ......lei, reprezentând:
- ...... lei impozit pe profit;
- ...... lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit;
- ...... lei penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit;
- ...... lei tax pe valoarea ad ugat ;
- ...... lei major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat ;
- ...... lei penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat , ca neîntemeiat .
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen
de 6 luni de la data comunic rii, conform procedurii legale.
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