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DECIZIA NR. 31 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
sub nr.x/30.09.2010 �i reînregistrat� cu nr.x/20.02.2013 

 
 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin, a fost sesizat de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�-Serviciul Inspec�ie 
Fiscal� 4 prin adresa nr.x/20.02.2013, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/20.02.2013, asupra relu�rii procedurii administrative privind solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de SC x SRL cu sediul în x, str. x, nr.x, jud. x. 

 
 
Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr.x/31.08.2011 pentru suma de x lei reprezentând: 
        - x lei - impozit pe profit suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar de plat�. 
        - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente diferentei de taxa pe valoarea ad�ugat�  
                             suplimentar plat�; 

 
Prin Decizia x/31.10.2011 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x, 

emis� de D.G.F.P. Cara�-Severin - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, s-a dispus: 
 - suspendarea solu�ion�rii contesta�iei împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011 pentru suma de x lei reprezentând: 
        - x lei - impozit pe profit suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar de plat�. 
        - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente diferentei de taxa pe valoarea ad�ugat�  
                             suplimentar plat�; 

 
procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea, cu caracter definitiv, a 
motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, în conformitate cu 
dispozi�iile art.214 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

- respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 emis� în baza 
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 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
Fax : 0255/220103 
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Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011 pentru suma total� de x lei reprezentând 
impozit pe profit în sum� de x lei �i accesorii aferente în sum� de x lei. 
 

Prin adresa nr.x/20.02.2013 înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/20.02.2013, Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 4 solicit� reluarea 
procedurii administrative de solu�ionare a contesta�iei formulate de SC x SRL împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.x/31.08.2011 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011 având în vedere 
Ordonan�a din 23.08.2012 emis� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul Cara�-Severin  în dosarul 
x/2011 �i Rezolu�ia din 21.09.2012 emis� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul Cara�-Severin, 
definitiv�, documente anexate de organele de inspec�ie fiscal� la adresa sus men�ionat�. 

Prin Ordonan�a din 23.08.2012 emis� în dosarul nr.x/2011 a Parchetului de pe lâng� 
Tribunalul Cara�-Severin s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal� pentru s�vâr�irea 
infrac�iunii de evaziune fiscal� prev�zut� �i pedepsit� de art.9 alin.(1) lit.c) din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale a domnului Bejeri�� Ion. 

Prin Rezolu�ia din 21.09.2012 pronun�at� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul Cara�-
Severin în dosar nr.x/2012 s-a dispus respingerea plângerii petentei D.G.F.P. Cara�-Severin 
împotriva Ordonan�ei din 23.08.2012 în dosarul nr.x/2011 a Parchetului de pe lâng� Tribunalul 
Cara�-Severin, r�mas� definitiv� în data de 15.11.2012. 

 
Prin adresa înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/19.03.2013, SC x SRL, prin 

împuternicit, solicit� solu�ionarea contesta�iei formulate de SC x SRL împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011, avându-se în vedere c� dosarul 
x/2011 a Parchetului de pe lâng� Tribunalul Cara�-Severin a fost solu�ionat definitiv prin 
Ordonan�a de scoatere de sub urm�rire penal� a dl. x. 

Astfel, se re�ine c� motivul care a determinat suspendarea solu�ion�rii contesta�iei 
formulate de SC x SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011, pentru suma de x lei reprezentând: 
        - x lei - impozit pe profit suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar de plat�. 
        - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente diferentei de taxa pe valoarea ad�ugat�  
                             suplimentar plat�; 
nu mai subzist�. 
 

Ca urmare, constatând c�, în spe��, sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.214 alin.(3) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.10.1 din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC x 
SRL pentru obliga�iile fiscale sus men�ionate. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC x SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de 
impunere nr.x/31.08.2011, Dispozi�iei nr.x/31.08.2011 privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�, Deciziei nr.x/31.08.2011 de instituire a m�surilor 
asiguratorii, Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011 �i a Procesului verbal 
x/31.08.2011, solicitând anularea acestora ca fiind neconforme cu realitatea, 
netemeinice �i nereale. 
 Contestatoarea arat� c�, în luna august 2011 s-a desf��urat un control inopinat 
de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, pentru perioada 01.01.2007-31.12.2009, perioad� 
în care dl. x de�inea calitatea de administrator. 
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  1. Cu privire la re�inerile din procesul verbal nr.x/31.08.2011 �i raportului de 
inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011, contestatoarea învedereaz� urm�toarele aspecte: 
 Raportat la prevederilor art.103 alin.(1), alin.(2) �i alin.(3) inspec�ia fiscal� trebuia 
s� se deruleze la sediul social al societ��ii comerciale din x, strada x, nr.x jude�ul x, 
nefiind motive pentru care inspec�ia, nu se putea realiza la sediul social. 
 Fiind un control inopinat, contestatoarea sus�ine c� inspectorii fiscali trebuiau s� 
se prezinte, în vederea efectu�rii inspec�iei la sediul societ��ii, iar ca urmare a unei 
discu�ii cu administratorul societ��ii trebuia s� se stabileasc� o alt� loca�ie pentru 
desf��urarea controlului, ori acest fapt nu s-a întâmplat, deoarece organele de inspec�ie 
fiscal� nu au fost niciodat� la sediul societ��ii. 
 De asemenea, în procesul verbal se re�ine c� societatea a fost reprezentat� în 
timpul controlului de x, în calitate de asociat, ceea ce nu este adev�rat, întrucât acesta 
nu a avut cuno�tin�� de efectuarea acestui control, nefiind prezent la momentul derul�rii 
inspec�iei fiscale; data la care a aflat de derularea inspec�iei fiscale fiind data la care s-a 
procedat la instituirea m�surii sechestrului asigurator pe anumite bunuri din patrimoniul 
societ��ii. 
 Contestatoarea sus�ine c�, întrucât inspectorii fiscali nu au desf��urat controlul la 
sediul societ��ii, au re�inut în actele administrative fiscale întocmite fapte nereale, 
deoarece o parte din arhiva societ��ii se afl� la sediul social din Caransebe�. În acest 
sens, dl.x precizeaz� c� a avut pân� în anul 2009 calitatea de administrator al societ��ii, 
dat� dup� care aceast� calitate a preluat-o dl.x; iar dup� renun�area la calitatea de 
administrator a dl.x s-a procedat la predarea par�ial� a arhivei societ��ii c�tre actualul 
administrator, motiv pentru care �i în prezent la sediul social din x se afl� parte din 
arhiv�, inclusiv eviden�ele contabile.  
 De asemenea, contestatoarea sus�ine c� în raportul final de inspec�ie se arat� c� 
societatea a fost în�tiin�at� despre data, ora �i locul de desf��urare a discu�iei finale, 
prin invita�ia num�rul x/10.08.2011, îns� la sediul societ��ii nu a sosit o astfel de 
invita�ie, motiv pentru care procesul-verbal nici nu a fost semnat de c�tre un 
reprezentant al societ��ii, semn�tura aplicat� pe acesta neapar�inând unui reprezentant 
al societ��ii, astfel nefiind respectate prevederile art.108 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 SC x SRL, fa�� de cele re�inute în raportul de inspec�ie fiscal�, în baza c�ruia s-a 
întocmit decizia de impunere, decizia de instituire a m�surilor asiguratorii �i dispozi�ia 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, învedereaz� urm�toarele 
aspecte de netemeinicie: 
1. Pentru anul 2007 
 a) Cu privire la prima re�inere, respectiv înregistrarea pe costuri a sumei de x lei, 
înregistrat� în contul 6581, cu înc�lcarea prevederilor art.21 alin.(4) lit.b) din Legea 
nr.571/2003, suma fiind considerat� ca o cheltuial� nedeductibil� de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal�, aceasta este nereal�, întrucât societatea nu a calculat �i înregistrat 
impozit pe profit aferent acestor cheltuieli. 
  Contestatoarea sus�ine c� a înregistrat în contul 6581 �i a pl�tit la bugetul de stat 
major�ri de întârziere pentru neplata la termen, în sum� de x lei. 
 b) Cu privire la re�inerea c� în luna noiembrie 2007, SC x SRL a înregistrat pe 
cheltuieli (în debitul contului 612 "Cheltuieli cu redeven�e �i chirii") suma de x lei, în baza 
facturii seria x nr.x/25.11.2007 emis� de SC x SRL x jude�ul Arad, reprezentând prest�ri 
servicii f�r� a avea la baz� documente justificative potrivit legii, este nefondat�, întrucât 
societ��ii nu i-au fost solicitate documente justificative, acestea fiind la sediul social al 
acesteia.  
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 Contestatoarea sus�ine c�, potrivit acestor documente a închiriat o vol� pentru o 
perioad� de 3 luni, conform comenzii emise sub nr.39/14.08.2007, comand� acceptat� 
de proprietara utilajului, iar activitatea acestei vole a fost consemnat� în documentul 
centralizator–fi�� de consum �i lucr�ri executate - semnat de p�r�ile contractante.  
 De asemenea, pentru închirierea utilajului, SC x SRL x jude�ul Arad, a emis 
factura seria x nr.x/25.11.2007, în sum� de x lei, la care se ad�ug� TVA în sum� de x 
lei, factur� ce a fost achitat� integral cu ordinul de plat� nr.x/11.08.2008.  

Astfel, contestatoarea sus�ine c�, avea dreptul de a deduce cheltuielile cu 
închirierea volei, înregistrate în contul 612 în sum� de x lei, având în vedere c� între SC 
x SRL �i SC x SRL s-au derulat cu certitudine rela�ii comerciale (folosirea efectiv� a 
volei pe o perioad� de 3 luni). 
 c) Cu privire la suma re�inut� în raportul de inspec�ie �i decizia de impunere, 
calculat� ca fiind datorat� de societate cu titlul de profit impozabil recalculat - în sum� de 
x lei �i impozit pe profit în sum� de x lei rezultând o diferen�� de impozit de profit în 
sum� de x lei este nereal�, deoarece societatea  în anul 2007 a declarat �i pl�tit impozit 
pe profit în sum� de x lei. 
 De asemenea, contestatoarea arat� c� societatea a înregistrat în anul 2007 
cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal în sum� de x lei, care nu au fost 
impozitate, astfel c� prin recalcularea corect� a profitului impozabil aferent exerci�iului 
financiar 2007, acesta este de x lei, impozitul pe profit este de x lei, r�mânând o 
diferen�� de impozit pe profit de plat� în sum� de x lei (dup� sc�derea sumei de x lei 
achitat�).  
 
2. Pentru anul 2008 
 a) Referitor la re�inerea c� în anul 2008 SC x SRL a înregistrat pe costuri suma 
de x lei, în contul 6581, cu înc�lcarea prevederilor art.21 alin.(4) lit.b) din Legea nr. 
571/2003, sum� considerat� de organele de inspec�ie fiscal� ca fiind cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil, este nefondat�, deoarece societatea a 
"înregistrat �i achitat" în anul 2008 cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal 
(cont 6581) în sum� de x lei, pentru care nu s-a calculat �i înregistrat impozit pe profit 
aferent acestora. 
 b) Cu privire la re�inerea c� în perioada septembrie-octombrie 2008 SC x SRL a 
inclus pe costuri suma total� de x lei, în baza facturilor seria x nr.x/22.09.2008 pentru 
suma de x lei f�r� TVA, respectiv seria x nr.x/06.10.2008 pentru suma xlei f�r� TVA, 
emise de SC x SRL  jude�ul Arad, f�r� a avea la baz� documente justificative potrivit 
legii, aceasta este nefondat�. Contestatoarea arat� c� organele de inspec�ie fiscal� au 
re�inut c� nu a putut pune la dispozi�ie documente justificative prin care s� se fac� 
dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, motiv pentru care suma de x lei 
constituie cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil, fiind înc�lcate 
prevederile art.21 alin.(4) lit .f) din Legea nr.571/2003, îns� cu privire la acest aspect, 
contestatoarea sus�ine c�, în lunile septembrie – octombrie 2008, s-a aprovizionat de la 
SC x SRL (actualul SC x SRL) cu bitum rutier, iar întreaga cantitate achizi�ionat� a fost 
eviden�iat� în contabilitate �i împreun� cu alte materiale a fost utilizat� pentru procedura 
de mixtur� asfaltic� BA8, care s-a vândut c�tre diver�i clien�i.  
 Totodat�, sus�ine c�, potrivit înregistr�rilor din eviden�ele contabile este clar c� 
bitumul rutier a intrat efectiv în patrimoniul societ��ii �i s-a utilizat în produc�ia de mixtur� 
asfaltic�, produsul finit generator de venituri impozabile, cheltuielile din facturile aferente 
fiind deductibile din punct de vedere fiscal.  

Contestatoarea precizeaz� c� a în�tiin�at inspectorii fiscali c� toate documentele 
justificative (în original), care dovedesc rela�iile comerciale dintre SC x SRL �i SC x SRL 
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se afl� la Poli�ia Arad, au fost  ridicate de la societate în anul 2008, iar cu adresa 
nr.x/14.04.2009 au fost înaintate c�tre aceast� institu�ie. 
 c) Cu privire la suma re�inut� ca fiind datorat� pentru anul 2008 cu titlu de profit 
impozabil recalculat în sum� de x lei �i impozit pe profit în sum� de x lei, rezultând o 
diferen�� de 45.419 lei, contestatoarea sus�ine c� acestea sunt total eronate. 
 Contestatoarea precizeaz� c�, pentru anul 2008 nu a întocmit �i depus declara�ia 
101, societatea a întocmit �i depus la organul teritorial declara�ia 101 pentru 
regularizarea impozitului pe profit pl�tit în plus, declara�ie înregistrat� cu 
nr.x/27.09.2011.  

De asemenea, precizeaz� c� în anul 2008 a înregistrat o pierdere în sum� de x 
lei, motiv pentru care nu se datoreaz� impozit pe profit.  
 Contestatoarea sus�ine c� a înregistrat în anul 2008, cheltuielile nedeductibile din 
punct de vedere fiscal în sum� de x lei, care nu au fost impozitate, iar prin corecta 
recalculare rezult� c� în anul 2008 a fost înregistrat� o pierdere în sum� de x lei, motiv 
pentru care nu datoreaz� impozitul pe profit, acesta fiind pl�tit în plus, cu titlul de impozit 
pe profit, în sum� de x lei. 
 
 3. Cu privire la re�inerea c� SC x SRL nu trebuia s� deduc� taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� facturilor fiscale seria x nr.x/25.11.2007, în sum� total� de x lei, seria 
x nr.x/22.09.2008, în sum� de x lei �i seria x/06.10.2008, în sum� de x lei, ca urmare a 
nejustific�rii prest�rii de servicii în scopul desf��ur�rii activit��ii, respectiv lipsa 
documentelor justificative aferente facturilor, contestatoarea sus�ine c� aceasta este 
nefondat�.     
 Contestatoarea precizeaz� c� a�a cum a ar�tat, atât cu SC x SRL, cât �i cu SC x 
SRL ( SC x SRL) s-au derulat rela�ii comerciale, fapt pentru care avea dreptul de a 
deduce TVA. 
 Referitor la faptul c� factura fiscal� seria x nr.x/22.09.2008 emis� de SC x SRL 
nu a fost prezentat� în original, considerându-se c� au fost înc�lcate prevederile art.146 
alin.(2) din Legea nr.571/2003, conform c�rora justificarea deducerii taxei se face numai 
pe baza exemplarului original a documentelor, contestatoarea învedereaz� faptul c� a 
în�tiin�at organele de inspec�ie fiscal�, c� toate documentele referitoare la derularea 
rela�iilor comerciale dintre SC x SRL �i SC x  SRL se afl� la I.P.J . Arad – Biroul de 
Investigare a Fraudelor, fiind ridicate în cursul anului 2008. 
 Fa�� de aceast� stare de fapt, contestatoarea sus�ine c� este evident c� a 
procedat în mod corect, toate opera�iunile fiind înregistrate în conformitate cu 
prevederile legale, bugetul de stat nefiind prejudiciat, invocând în sus�inera cauzei 
prevederile art.155 �i art.151^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. De asemenea, contestatoarea face precizarea c� 
sus�inerea organelor de inspec�ie fiscal� referitoare la faptul c� taxa pe valoarea 
ad�ugat�, nu ar fi deductibil� întrucât achizi�iile nu sunt destinate în scopul opera�iunilor 
taxabile este total eronat� �i necoroborat cu art.146 alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 Totodat�, contestatoarea, fa�� de cele invocate mai sus, precizeaz� �i 
urm�toarele aspecte, în analiza �i motivarea contesta�iei: 
 - organele de inspec�ie fiscal� fac referire la solicitarea, respectiv primirea 
r�spunsurilor la solicit�ri de controale încruci�ate, îns� în actul de control încheiat, nu 
sunt anexate nici cererile, nici r�spunsurile respective; 
 - cu toate c� plângerea penal� s-a f�cut pe numele vechiului administrator �i 
implicit i s-au atras r�spunderi în ceea ce prive�te fapte de evaziune fiscal�, pe toat� 
durata desf��ur�rii ac�iunii de verificare nu s-a comunicat cu acesta, nu i s-au solicitat 
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documente sau puncte de vedere, nu i-au fost aduse la cuno�tiin�� constat�ri în baza 
c�rora i s-au imputat aceste fapte, comunicarea ar fi fost necesar� în vederea clarific�rii 
în timp util a celor sesizate, posibilitatea de a-�i exprima un punct de vedere fa�� de cele 
constatate �i respectiv re�inute în sarcina sa; 
 - actul de control nu este semnat nici de fostul administrator (în sarcina c�ruia s-
au re�inute fapte de evaziune fiscal�), nici de actualul administrator, a�a cum prevede 
legea; 
 - în ceea ce prive�te discu�ia final� cu contribuabilul, a�a cum este legiferat� �i 
care face obiectul Cap.V din raportul de inspec�ie fiscal� în baza c�ruia s-a emis decizia 
de impunere contestat�, se fac men�iuni cu privire la declara�ia dat� de contribuabil �i 
care face obiectul anexei 2 la acesta, în fapt aceast� declara�ie se refer� la cu totul 
altceva decât discu�ia final� �i posibilitatea exprim�rii unui punct de vedere fa�� de cele 
constatate de echipa de inspec�ie fiscal�. 
  
 Argumenta�ia juridic� a contestatoarei este O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 La contesta�ia formulat� contestatoarea a anexat în copie: 
- Adresa nr.x22.09.2011 emis� de Poli�ia Municipiului x - Biroul de Investigare a 
Fraudelor. 
- Adresa nr.x/15.09.2011 c�tre "conducerea DGFP prin care solicit�m documente". 
-  Comanda c�tre x SRL; 
-  PV de lucr�ri executate; 
-  Situa�ie clien�i perioada 22.09.2008 - 31.10.2008; 
-  Situa�ie furnizori-facturi+pl��i; 
-  Situa�ie vânz�rilor; 
-  Situa�ie produc�ie - bon de predare; 
-  Situa�ie consumuri - bon de predare; 
-  Fi�a de magazie bitum rutier. 
 
  
      II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.x/31.08.2011, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Serviciului de Inspec�ie Fiscal� 
4 au stabilit în sarcina SC x SRL obliga�ii fiscale în sum� total� de x lei, reprezentând: 
-   x lei – impozit pe profit suplimentar de plat�; 
-   x lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 
                        suplimentar de plat�; 
-   x lei -  taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
-   x lei -  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�  
                        suplimentar de plat�. 
 
 1. Impozit pe profit. 
     Perioada verificat� este 01.01.2007 - 31.12.2009. 
 
Pentru anul 2007 
 Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.x/31.08.2011 c�, în exerci�iul financiar al anului 2007, societatea a înregistrat un profit 
impozabil în sum� de x lei, rezultând un impozit pe profit în sum� de x lei.  
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În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea a înregistrat pe costuri suma de x lei, în contul 6581 "Desp�gubiri, amenzi �i 
penalit��i" reprezentând amenzi, major�ri �i penalit��i stabilite de autorit��ile române. 
Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de x lei constituie cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil, potrivit fiind înc�lcate prevederile art.21 
alin.(4) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna noiembrie 
2007, societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de 150.000 lei în baza facturii seria x 
nr.x/25.11.2007 emis� de SC x SRL - jude�ul Arad, în debitul contului 612 "Cheltuieli cu 
redeven�e, chirii" reprezentând prest�ri servicii, f�r� a avea la baz� documente 
justificative potrivit legii. La solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, societatea nu a 
putut pune la dispozi�ie documente corespunz�toare (respectiv situa�ii de lucr�ri, 
procese verbale de recep�ie, rapoarte de lucru sau orice alte materiale corespunz�toare) 
prin care s� justifice prestarea efectiv� a acestor servicii în scopul activit��ii desf��urate, 
iar pe factura emis� nu este înscris contractul dintre p�r�i, în baza c�ruia se întocme�te 
factura, perioada pentru care a fost închiriat� vola, valoarea total� sau alte elemente 
pentru a putea fi stabilite costurile lunare. 

Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, societatea 
nu poate deduce cheltuielile pentru care prestarea efectiv� a lor nu se poate justifica, 
contribuabilul nu poate dovedi necesitatea efectu�rii acestor cheltuieli.  

Astfel, suma de x lei constituie cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului 
impozabil, fiind înc�lcate prevederile art.21 alin.(4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu art.21 alin.(4) lit.m) �i 
art.21 alin.(1) din acela�i act normativ.  

Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, potrivit datelor cuprinse în 
"lista livr�rilor de bunuri/prest�rilor de servicii efectuate pe teritoriul na�ional", SC x SRL - 
jude�ul Arad nu a înregistrat în declara�ia 394 "Declara�ia informativ� privind 
livr�rile/prest�rile �i achizi�iile efectuate pe teritoriul na�ional" prest�rile de servicii 
efectuate c�tre SC x SRL în valoare total� de x lei, la care se adaug� TVA în sum� de x 
lei. 

Referitor la aceste prest�ri de servicii au fost solicitate informa�ii suplimentare la 
D.G.F.P. Arad, potrivit adresei nr.x/06.08.2010 emis� de D.G.F.P.Cara�-Severin - 
Serviciul de Inspec�ie Fiscal�, iar D.G.F.P. Arad prin adresa de r�spuns nr.x/16.08.2010 
a informat c� nu poate da curs solicit�rii, întrucât societatea este radiat�. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la recalcularea profitului 
impozabil aferent anului 2007, rezultând o diferen�� de impozit pe profit în sum� de x lei, 
determinat� astfel: 
 - profit impozabil înregistrat de societate x lei 
 - cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� x lei  
- profit impozabil recalculat x lei 
- impozit profit rezultat        x lei 
- impozit profit înregistrat de societate x lei 
- diferen�� impozit pe profit                     x lei. 
 
 Pentru anul 2008 

Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.x/31.08.2011 c�, în exerci�iul financiar al anului 2008 societatea a înregistrat un profit 
impozabil în sum� de x lei, rezultând un impozit pe profit în sum� de x lei.  

În urma verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 
societatea a înregistrat pe costuri suma de x lei, în contul 6581 "Desp�gubiri, amenzi �i 
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penalit��i" reprezentând amenzi, major�ri �i penalit��i calculate de autorit��ile române. 
Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de x lei constituie cheltuial� 
nedeductibil� la calculul profitului impozabil, potrivit prevederilor art.21 alin.(4) lit.b) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 
septembrie-octombrie 2008, societatea a inclus pe costuri suma total� de x lei, în baza 
facturilor seria x nr.x/22.09.2008 în sum� de x lei, f�r� TVA, respectiv factura seria x 
nr.x/06.10.2008 în sum� de x lei, f�r� TVA, emise de SC x SRL jude�iul Arad, 
înregistrat� pe stocuri �i ulterior în debitul contului 601 "Cheltuieli cu materii prime" 
reprezentând materiale (bitum rutier), f�r� a avea la baz� documente justificative, potrivit 
legii. La solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, societatea nu a putut pune la 
dispozi�ie documente justificative (avize de înso�ire a m�rfurilor, documente de transport, 
mijloace de transport, spa�iul unde au fost depozitate materialele, note de recep�ie, 
bonuri de consum, situa�ii de lucr�ri unde au fost folosite materialele respective, etc.), 
prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de x lei constituie 
cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil, fiind înc�lcate prevederile art.21 
alin.(1) �i alin.(4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat faptul c�, referitor la aceste achizi�ii 
de materii prime, D.G.F.P. Cara�-Severin - Serviciul de Inspec�ie Fiscal� prin adresa 
nr.x/06.08.2010 a solicitat informa�ii suplimentare la D.G.F.P. Arad, fiind întocmit 
Procesul verbal nr.x/08.03.2011 de c�tre inspectorii D.G.F.P. Arad, prin care se 
comunic� faptul c� SC x SRL (în prezent SC x SRL) a avut un comportament fiscal 
inadecvat, aceasta func�ionând doar în scopul de a frauda bugetul de stat. 

Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la recalcularea 
profitului impozabil aferent anului 2008, rezultând o diferen�� de impozit pe profit în 
sum� de x lei, determinat� astfel:  
- profit impozabil înregistrat de societate   x lei 
- cheltuieli nedeductibile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� x lei 
- profit impozabil recalculat  x lei 
- impozit pe profit rezultat     x lei 
- impozit pe profit înregistrat de societate  x lei 
- diferen�� impozit pe profit   x lei. 
 
Pentru anul 2009 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în exerci�iul financiar al anului 2009 
societatea a înregistrat o pierdere fiscal� în sum� de x lei �i datoreaz� un impozit pe 
profit minim în sum� de x lei. 
 
  Pentru neplata la termen a impozitului pe profit stabilit suplimentar în sum� de x 
lei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere  în sum� de x �i 
penalit��i de întârziere în sum� de x lei, conform anexei nr.1.  
 

2. Taxa pe valoarea ad�ugat� 
 
Perioada verificat�:01.01.2007-30.04.2010. 
În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�, organele de inspec�ie 

fiscal� au constatat c� în perioada verificat�, societatea a dedus taxa pe valoarea 
ad�ugat� pentru bunurile �i serviciile achizi�ionate destinate realiz�rii activit��ii 
principale, respectiv: 
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- achizi�ii materiale de construc�ii necesare pentru între�inere �i repara�ii, investi�ii 
efectuate la punctul de lucrul; 

- achizi�ii materii prime, materiale (criblur�, sort, nisip, beton, bitul rutier) necesare 
procesului de produc�ie, respectiv realizare mixtur� asfaltic�; 

- achizi�ie utilit��i (energie, ap�); 
- piese de schimb �i repara�ii la mijloace de transport; 
- achizi�ii de obiecte de inventar; 
- prest�ri servicii efectuate de ter�i; 
- achizi�ii de combustibil, consumabile birotic�; 
- achizi�ii mijloace fixe (terenuri �i cl�diri situate în zona industrial� x, Fabrica de 

Nutre�uri Combinate x, mijloace de transport utilaje); 
- investi�ii în active corporale. 
 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna noiembrie 2007, societatea 

a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de x lei, aferent� facturii fiscale seria 
x nr.0005/25.11.2007 emis� de SC x SRL jude�ul Arad, înregistrat� în debitul contului 
612 "Cheltuieli redeven�e, chirii" reprezentând contravaloare prest�ri servicii. La 
solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, societatea nu a putut pune la dispozi�ie 
documente corespunz�toare prin care s� justifice prestarea efectiv� a acestor servicii în 
scopul activit��ii desf��urate. 

Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, societatea 
nu poate deduce taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, aferent� acestor cheltuieli 
pentru care prestarea lor efectiv� nu se poate justifica, contribuabilul nu poate dovedi 
necesitatea efectu�rii acestor cheltuieli, iar factura fiscal� nu con�ine toate informa�iile 
prev�zute la art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, respectiv la rubrica denumirea serviciilor nu sunt date de 
identificare a volei închiriate, perioada închiriat�, valoarea total� a serviciilor. Astfel, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� pentru suma de 28.500 lei reprezentând taxa 
pe valoarea ad�ugat�, societatea nu are drept de deducere, fiind înc�lcate prevederile 
art.145 alin.(2) lit.a), art.146 alin.(1) lit.a) �i art.155 alin.(5) lit.h) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 
septembrie - octombrie 2008, societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
total� de x lei, în baza facturilor seria x nr.x/22.09.2008 - suma de x lei TVA, respectiv 
seria x nr.x/06.10.2008 - suma de 17.525 lei TVA, emise de SC x SRL x - jude�ul Arad, 
reprezentând achizi�ii de materiale (bitum rutier), f�r� a avea la baza documente 
justificative potrivit legii. 

 La solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, societatea nu a putut pune la 
dispozi�ie documente justificative (avize de înso�ire a m�rfurilor, documente de transport, 
mijloace de transport, spa�iu unde au fost depozitate materialele, note de recep�ie, 
bonuri de consum, situa�ii de lucr�ri unde au fost folosite materialele respective, etc.) 
prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune. 

  Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, pentru suma de x lei 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, societatea nu are drept de deducere, fiind 
înc�lcate prevederile art.145 alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� 
precizeaz� faptul c� factura seria x /22.09.2008 a fost prezentat� în fotocopie, fiind 
înc�lcate prevederile art.146 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pct.46 alin.(2) din H.G. nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
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Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în 

sum� de x lei, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în sum� de 
x lei �i penalit��i de întârziere în sum� de x lei. 

 
În cuprinsul Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011, organele de inspec�ie 

fiscal� consemneaz� c� a fost întocmit �i procesul verbal nr.x/31.08.2011, prin care s-a 
stabilit un prejudiciu la bugetul consolidat al statului în sum� de x lei, fapta prezentat� în 
acesta, ar întruni elementele constitutive ale infrac�iunii de evaziune fiscal� prev�zut� la 
art.9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea �i combaterea evaziunii 
fiscale, motiv pentru care se va înainta plângere penal� împotriva domnului x, 
administrator al societ��ii în perioada 2007-2008.  

 
Se re�ine c�, prin Decizia x/31.10.2011 emis� de D.G.F.P.Cara�-Severin-Serviciul 

Solu�ionare Contesta�ii privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x, s-a dispus: 
 - suspendarea solu�ion�rii contesta�iei împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011 pentru suma de x lei reprezentând: 
        - x lei - impozit pe profit suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar de plat�. 
        - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
        - x lei - accesorii aferente diferentei de taxa pe valoarea ad�ugat�  
                             suplimentar plat�; 
procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea, cu caracter definitiv, a 
motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, în conformitate cu 
dispozi�iile art.214 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

- respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011 pentru suma total� de x lei reprezentând 
impozit pe profit în sum� de x lei �i accesorii aferente în sum� de x lei. 
 

Având în vedere c� motivului care a determinat suspendarea nu mai subzist�, 
întrucât prin Ordonan�a din 23.08.2012 pronun�at� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul 
Cara�-Severin în dosarul nr.530/P/2011, s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal� 
pentru s�vâr�irea infrac�iunii de evaziune fiscal� prev�zut� �i pedepsit� de art.9 al.1 lit. 
c) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale a dl. x, iar 
prin Rezolu�ia din 21.09.2012 pronun�at� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul Cara�-Severin în 
dosar nr.x/2012 s-a dispus respingerea plângerii D.G.F.P. Cara�-Severin împotriva Ordonan�ei 
sus men�ionate aceasta r�mânând definitiv� în data de 15.11.2012, organele de solu�ionare 
reiau proceda de solu�ionarea  a contesta�iei formulat� de SC x SRL, potrivit art.214 
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011 pentru suma total� de x lei reprezentând: 
impozit pe profit suplimentar de plat� în sum� de x lei accesorii aferente impozitului pe 
profit suplimentar de plat� în sum� de x lei, taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de 
plat� în sum� de x lei �i accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat� suplimentar de 
plat� în sum� de x lei. 
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III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele 
normative în vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele: 

 
        1. Referitor la suma de x lei reprezentând impozit pe profit �i accesorii 
aferente în sum� total� de x lei, 
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� cheltuielile cu prest�rile de 
servicii, respectiv cheltuielile cu materiile prime, achizi�ionate sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil, în condi�iile în care societatea nu face dovada cu 
documente justificative a prest�rii efective a acestor servicii, respectiv a efectu�rii 
opera�iunii sau intr�rii în gestiune a materialelor (bitum rutier) achizi�ionate. 
 
 
 În fapt organele de inspec�ie fiscal� în urma verific�rii au constatat c�, în luna 
noiembrie 2007, societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de x lei în baza facturii seria 
x nr.x/25.11.2007 emis� de SC x SRL xx - jude�ul Arad, în debitul contului 612 
"Cheltuieli cu redeven�e, chirii" reprezentând prest�ri servicii, f�r� a avea la baz� 
documente justificative potrivit legii.  

La solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, societatea nu a putut pune la 
dispozi�ie documente corespunz�toare (respectiv situa�ii de lucr�ri, procese verbale de 
recep�ie, rapoarte de lucru sau orice alte materiale corespunz�toare) prin care s� 
justifice prestarea efectiv� a acestor servicii în scopul activit��ii desf��urate, iar factura 
emis� nu con�ine toate informa�iile prev�zute de lege, respectiv nu are înscris contractul 
încheiat între p�r�i, perioada pentru care a fost închiriat� vola, valoarea total� a 
serviciilor sau alte elemente pentru a putea fi stabilite costurile lunare. 
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a inclus 
pe costuri suma de x lei în baza facturii seria x nr.x/06.10.2008 �i suma de x lei în baza 
facturii seria x nr.x/06.10.2008, emise de SC x SRL x-jude�ul Arad, înregistrat� pe 
stocuri �i ulterior în cheltuieli cu materiile prime, reprezentând materiale (bitum rutier) 
f�r� a avea la baz� documente justificative. La solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, 
societatea nu a putut pune la dispozi�ie documente justificative (avize de înso�ire a 
m�rfurilor, documente de transport, mijloace de transport, spa�iu unde au fost depozitate 
materialele, note de recep�ie, bonuri de consum, situa�ii de lucr�ri unde au fost folosite 
materialele respective) prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în 
gestiune. 

Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, suma total� de x lei, 
aferent� celor trei facturi în cauz�, constituie cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului 
impozabil, fiind înc�lcate prevederile art.21 alin.(1), alin.(4) lit.f) �i lit.m) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i au procedat 
la calculul impozititului pe profit aferent în sum� de x lei. 

 
Referitor la aceste prest�ri de servicii, respectiv achizi�ii de materiale, organele de 

inspec�ie fiscal� au solicitat informa�ii suplimentare la D.G.F.P. Arad, potrivit adresei 
D.G.F.P. Cara�-Severin-Serviciul de Inspec�ie Fiscal� nr.x/06.08.2010, respectiv adresei 
nr.x/06.08.2010. 

 D.G.F.P. Arad prin adresa de r�spuns nr.x/16.08.2010 referitor la SC x SRL x a 
informat c� nu poate da curs solicit�rii D.G.F.P. Cara�-Severin, întrucât societatea este 
radiat�, iar prin procesul verbal nr.x/08.03.2011 încheiat de organele de inspec�ie fiscal� 
D.G.F.P. Arad se comunic� faptul c� SC x SRL (în prezent SC x COM SRL) a avut un 
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comportament fiscal inadecvat, aceasta func�ionând doar în scopul de a frauda bugetul 
de stat. 

 
 De men�ionat c� la dosarul cauzei se afl� în copie Raportul de expertiz� 
contabil� înregistrat la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr. x/31.08.2012 precum �i 
Obiec�iunile la acest raport înregistrate sub nr.x/22.12.2012, anexate de organele de 
inspec�ie fiscal� cu privire la SC x SRL.  

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
    Art. 21 
    “(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile 
numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare. 
[...] 
  (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
[...] 
     f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, 
potrivit legii, prin care sa se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, 
dup� caz, potrivit normelor; 
[...] 
  m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan�a, asistenta sau alte prest�ri de 
servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest�rii acestora în scopul 
activit��ilor desf��urate**) �i pentru care nu sunt încheiate contracte;” 
 
coroborat cu prevederile H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Norme metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se stipuleaz�: 
   “48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� 
sau alte prestari de servicii trebuie s� se îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza unui contract care 
s� cuprind� date referitoare la prestatori, termene de executie, precizarea serviciilor 
prestate, precum �i tarifele percepute, respectiv valoarea total� a contractului, iar 
defalcarea cheltuielilor de aceasta natur� s� se fac� pe întreaga durat� de desf�surare 
a contractului sau pe durata realiz�rii obiectului contractului; prestarea efectiv� a 
serviciilor se justific� prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de 
lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale corespunz�toare; 
    - contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectuarii cheltuielilor prin 
specificul activit��ilor desf��urate.” 
 

Potrivit prevederilor legale sus enun�ate, se re�ine c� sunt deductibile la calculul 
profitului impozabil numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile 
�i nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil acele cheltuieli pentru care 
contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest�ri acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii 
proprii. De asemenea, nu sunt deductibile cheltuielile înregistrate în contabilitate, care 
nu au la baz� documente justificative, potrivit legii, prin care sa se fac� dovada efectu�rii 
opera�iunii sau intr�rii în gestiune. 

Totodat�, se re�ine c� pentru a fi deductibile cheltuielile cu prest�rile de servicii 
trebuie îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii:  

-  serviciile trebuie s� fie prestate, s� fie executate în baza unui contract - încheiat 
între p�r�i, justificarea f�cându-se cu documente corespunz�toare; 
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- societatea trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin 
specificul activit��ii desf��urate. 

 
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, respectiv Raportul de 

inspec�ie fiscal� nr.x/31.08.2011, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au considerat 
nedeductibile cheltuielile aferente facturii fiscale seria x nr.x/25.11.2007 emis� de SC x 
SRL, facturii fiscale seria x nr.x/22.09.2008 �i facturii fiscale seria x nr.0101/06.10.2008, 
emise de SC x SRL, motivat de faptul c� societatea nu a putut prezenta organelor de 
inspec�ie fiscal� documente corespunz�toare - situa�ii de lucr�ri, procese verbale de 
recep�ie, rapoarte de lucru prin care s� justifice prestarea efectiv� a serviciilor, iar pe 
factura seria x nr.0005/25.11.2007 emis� de SC x SRL, nu este înscris contractul 
încheiat între p�r�i, date de identificare a volei închiriate, perioada pentru care a fost 
închiriat� aceast� vol�, valoarea total� a serviciilor sau alte elemente pentru a stabili 
costurile lunare; respectiv avize de înso�ire a m�rfurilor, documente de transport, 
mijloace de transport, spa�iu unde au fost depozitate materialele, note de recep�ie, 
bonuri de consum, situa�ii de lucr�ri unde au fost folosite materialele prin care s� se fac� 
dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune a materialelor (bitum rutier) 
achizi�ionate. 

 
În sus�inerea cauzei, SC x SRL a depus la contesta�ia formulat� comanda 

nr.x/14.08.2008, fi�a de consum �i lucr�ri executate, respectiv bonuri de predare, 
consumuri aferente bonului de predare/primire, situa�ia vânz�rilor 01.09.2008-
28.10.2008, bonuri de predare, consumuri aferente borurilor de predare/primire, adresa 
nr.x/22.09.2011 emis� de Poli�ia Municipiului x-Biroul de Investigare a Fraudelor. 

 
În ceea ce prive�te documentele anexate de c�tre contestatoare, în sus�inerea 

cauzei, organele de inspec�ie fiscal� prin Referatul privind solu�ionarea contesta�iei 
x/11.10.2011 consemneaz� c� societatea nu le-a de�inut în timpul controlului, iar prin 
adresa nr.x/06.03.2013 în completarea referatului, s-au pronun�at asupra acestora în 
cauza analizat�, precizând urm�toarele:  

”Referitor la faptul c� pentru factura seria x nr.x/25.11.2007 emis� de SC x SRL 
au fost anexate: comanda, fi�a de consum �i lucr�ri executate, situa�ie furnizor 
(facturi+pl��i) �i situa�ie furnizori -clien�i, preciz�m urm�toarele: 

- potrivit art.21 alin.(4) lit.m) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, cheltuielile cu alte prest�ri de servicii, pentru care 
nu sunt încheiate contracte, sunt nedeductibile fiscal, iar între cele dou� societ��i nu 
exist� contract �i doar comand�, fapt confirmat �i de exper�i în raportul de expertiz� 
contabil� anexat�. 

Din analiza fi�elor emise de SC x SRL în calitate de prestator c�tre SC x SRL în 
calitate de beneficiar preciz�m c� nu reiese persoana care a lucrat pe vol�, dac� este 
angajat al SC x SRL sau al altei societ��i, fiind obligatoriu a fi prezentate contract de 
munc�, state de salarii, foi de prezen�� colectiv� întrucât se men�ioneaz� orele �i zilele 
lucrate, în condi�iile în care din consultarea bazei de date ANAF au rezultat urm�toarele 
aspecte cu privire la x SRL (cod fiscal RO x, nr.înregistreare la ORC J/x): 

- aceasta societate nu a avut angaja�i în perioada în care a func�ionat �i nici 
bunuri impozabile; 

-  obiectul principal de activitate îl reprezint� “Comer� cu ridicata al cerealelor, 
semin�elor, furajelor �i tutului neprelucrat - Cod CAEN 4621. 

Astfel, �inând cont de faptul c� societatea nu a avut angaja�i proprii �i nu a dispus 
de mijloace materiale care s�-i permit� s� livreze bunuri în nume propriu �i din 
informa�iile suplimentare referitoare la activitatea desf��urat� de SC x SRL, ob�inute de 
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la D.G.F.P. Arad prin procesul verbal nr.x/08.03.2011 prin care ne comunic� faptul c� 
aceasta a avut un comortament fiscal inadecvat, func�ionând doar în scopul de a frauda 
bugetul de stat, se poate concluziona c� aceasta nu a desf��urat în realitate activit��i 
prin care s� justifice bunurile materiale facturate c�tre SC x SRL. 

Cu privire la situa�ia vânz�rilor de mixtur� asfaltic� aferent� perioadei 
11.09.2008-28.10.2008, organul de control nu poate identifica provenien�a bitumului 
utilizat în producerea mixturii, întrucât societatea a avut achizi�ii de bitum rutier �i de la 
al�i furnizori în aceast� perioad�, iar bonurile de predare, consumurile aferente bonurilor 
de predare/primire �i fi�a de magazie nu con�in numele �i semn�tura persoanei 
desemnate pentru eviden�a stocurilor.” 

În cauza în discu�ie de precizat este �i faptul c� de�i contestatoarea sus�ine c� 
pentru anul 2008 nu a depus declara�ia privind impozitul pe profit 101, ci a întocmit �i 
depus declara�ia 101 pentru regularizarea impozitului pe profit pl�tit în plus, declara�ie 
înregistrat� sub nr.x6/27.09.2011, precum �i faptul c� în anul 2008 societatea a 
înregistrat o pierdere în sum� x lei, motiv pentru care nu datoreaz� impozit pe profit, nu 
aduce documente care s� sus�in� cele afirmate.  

Mai mult, fa�� de aceste sus�ineri organele de inspec�ie fiscal� prin Referatul cu 
propuneri de solu�ionare a contesta�iei aduc urm�toarele argumente: 

- prin declara�ia 101 privind impozitul pe profit aferent� anului 2008, înregistrat� la 
organul fiscal sub nr.x/15.04.2009 societatea declar� un profit impozabil de x lei �i un 
impozit pe profit aferent în sum� de x lei; 

- din bilan�ul contabil pentru anul 2008 depus de societate la organul fiscal, 
înregistrat sub nr.x/31.03.2009, rezult� un profit impozabil în sum� de x lei �i un impozit 
pe profit în sum� de x lei; 

-din balan�a de verificare întocmit� la data de 31.12.2008 rezult� cheltuieli cu 
impozitul pe profit pentru anul 2008 în sum� de x lei. 

 
Din cele prezentate mai sus, în baza prevederilor legale incidente spe�ei �i având 

în vedere c� contestatoarea nu face dovada cu documente justificative a  prest�rii 
efective a acestor servicii în scopul activit��ii desf��urate, respectiv a efectu�rii 
opera�iunii sau intr�rii în gestiune a materialelor achizi�ionate, rezult� c� în mod legal 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat cheltuielile înregistrate de societate în sum� 
total� de x lei ca fiind nedeductibile la calcul profitului impozabil �i au procedat la calculul 
impozitului pe profit aferent în sum� de x lei, fapt pentru care contesta�ia se va respinge 
ca neîntemeiat� pentru acest cap�t de cerere.   

 
Întrucât, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura impozitului pe 

profit în sum� total� de x lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente referitoare la 
modul de calcul al major�rilor �i penalit��ilor de întârziere SC x SRL datoreaz� �i suma 
de x lei, cu titlu de major�ri �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit, 
conform principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 
 
 

2. Referitor la suma de xlei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� �i accesorii 
aferente în sum� de x lei  
cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� societatea avea drept de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� prest�rilor de servicii, respectiv a 
materialelor (bitum rutier) achizi�ionate, în condi�iile în care din documentele 
anexate la dosarul cauzei nu rezult� c� aceste servicii au fost efectiv prestate, iar 
achizi�iile de materiale nu au la baz� documente justificative potrivit legii. 
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În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna noiembrie 2007, 
societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de x lei, aferent� facturii 
fiscale seria x nr.x/25.11.2007 emis� de SC x SRL x - jude�ul Arad, reprezentând 
contravaloare prest�ri servicii. La solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, societatea nu 
a putut pune la dispozi�ie documente justificative prin care s� fac� dovada prest�rii 
efective a acestor servicii în scopul activit��ii desf��urate, iar factura fiscal� nu con�ine 
toate informa�iile prev�zute de art.155 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 

septembrie 2008 - octombrie 2008, societatea a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de x lei în baza facturii fiscale seria x nr.x/06.10.2008 �i în sum� de x lei în baza 
facturii fiscale seria x nr.x/22.09.2008  emise de SC x SRL - jude�ul Arad, reprezentând 
achizi�ii de materiale (bitum rutier), f�r� a avea la baza documente justificative potrivit 
legii. 

 La solicitarea organelor de inspec�ie fiscal�, societatea nu a putut pune la 
dispozi�ie documente justificative (avize de înso�ire a m�rfurilor, documente de transport, 
mijloace de transport, spa�iu unde au fost depozitate materialele, note de recep�ie, 
bonuri de consum, situa�ii de lucr�ri unde au fost folosite materialele respective, etc.) 
prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune. 

Urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, pentru 
suma de x lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, societatea nu are drept de 
deducere, fiind înc�lcate prevederile art.145 alin.(2) lit.a), art.146 alin.(1) lit.a), art. 155 
alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

 
În drept, sunt incidente prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
 

Art. 145 
    (2) Orice persoana impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
    a) opera�iuni taxabile; 
 
Art.146 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie sa 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
    a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� sa îi 
fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� sa îi fie prestate în beneficiul sau, sa 
detina o factura care sa cuprind� informa�iile prev�zute la art.155 alin.(5); 
 
Art.155 
(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urm�toarele informa�ii: 
[...] 
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; 
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Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� orice 
persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul 
s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au 
fost livrate sau urmeaz� s�-i fie livrate �i pentru prest�rile de servicii care i-au fost 
prestate sau urmeaz� s�-i fie prestate de o persoan� impozabil� dac� bunurile �i 
serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile �i dac� 
de�ine o factur� completat� cu datele cerute de formular, precizate în lege. 
 

 Astfel, se re�ine c� aceste cerin�e legale trebuie îndeplinite în mod cumulativ, 
astfel c� neîndeplinirea unei cerin�e, respectiv îndeplinirea doar a uneia, duce la 
pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se re�ine c�, organele de 

inspec�ie fiscal� nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�:  
- aferent� facturii fiscale seria x nr.x/25.11.2007 emis� de SC x SRL 

reprezentând „închiriere vol�”, pe motiv c� societatea contestatoare nu a putut face 
dovada prest�rii efective a serviciilor cu documente justificative respectiv situa�ii de 
lucr�ri, procese verbale de recep�ie, rapoarte de lucru sau orice alte materiale 
corespunz�toare, iar factura în cauz� nu con�ine toate informa�iile obligatorii prev�zute 
de lege, respectiv nu are înscris contractul încheiat între p�r�i, perioada pentru care a 
fost închiriat� vola, valoarea total� a serviciilor sau alte elemente pentru a putea fi 
stabilite costurile lunare num�rul �i data.  

-aferent� facturii fiscale seria x nr.x/06.10.2008 �i facturii fiscale seria x 
nr.x/22.09.2008 emise de SC x SRL pe motiv c� societatea contestatoare nu putut pune 
la dispozi�ie documente justificative prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii 
sau a intr�rii în gestiune, respectiv avize de înso�ire a m�rfurilor, documente de 
transport, mijloace de transport, spa�iul unde au fost depozitate materialele, note de 
recep�ie, bonuri de consum, situa�ii de lucr�ri unde au fost folosite materialele 
respective, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau a intr�rii în gestiune, 
precizându-se �i faptul c� pentru cea din urm� factur� a fost prezentat� o fotocopie a 
acesteia. 

 
A�a cum s-a ar�tat �i la pct. 1 “Impozit pe profit”, se re�ine c� în sus�inerea 

cauzei, SC x SRL a depus  la contesta�ia formulat� o serie de documente respectiv, 
comanda comanda nr. x/14.08.2008, fi�a de consum �i lucr�ri executate, respectiv 
bonuri de predare, consumuri aferente bonului de predare/primire, situa�ia vânz�rilor 
01.09.2008-28.10.2008, adresa nr.x/22.09.2011 emis� de Poli�ia Municipiului x-Biroul de 
Investigare a Fraudelor, prin care se comsemneaz� contractul �i facturile care atest� 
rela�iile societ��ii cu SC x SRL au fost ridicate în original �i înaintate la I.P.J. Arad. 

 
Raportat la documentele depuse organele de inspec�ie fiscal� prin adresa 

nr.x/06.03.2013, fac urm�toarea precizare în ceea ce prive�te taxa pe valoarea 
ad�ugat�: 

“Deducerea TVA se face în baza unor documente completate par�ial din care 
lipsesc datele referitoare la mijloace de transport, pe facturi fiind înscris doar “AUTO”, 
f�r� a exista avize de înso�ire a m�rfurilor sau documente de transport din care s� 
reiase locul înc�rc�rii �i locul desc�rc�rii, având în vedere contit��ile mari de materiale 
(bitum rutier).” 

 
Având în vedere cele precizate mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei, 

precum �i faptul c� societatea contestatoare nici prin contesta�ia formulat� nu depune 
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documente justificative, care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, iar 
prin argumentele aduse nu schimb� situa�ia de fapt constatat�, se re�ine c� în mod 
corect organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de x lei, motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 

 
Întrucât, în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe valoarea 

ad�ugat� în sum� de x lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente referitoare la 
modul de calcul al major�rilor de întârziere SC x  SRL datoreaz� �i suma de x lei, cu titlu 
de major�ri �i penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, conform 
principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”. 
 
 

În cauza supus� analizei, de men�ionat este �i faptul c�, având în vedere 
prevederile pct.10.4.din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, potrivit c�ruia: „ La solu�ionarea contesta�iilor, organele de solu�ionare se vor 
pronun�a �i în raport cu motivarea rezolu�iilor de scoatere de sub urm�rire penal�, 
neîncepere sau încetare a urm�ririi penale, precum �i a expertizelor efectuate în cauz�, 
în m�sura în care au implica�ii asupra aspectelor fiscale”, se re�in urm�toarele: 
  

Din Ordonan�a din 23.08.2012 a Parchetului de pe lâng� Tribunalul Cara�-
Severin în dosarul nr.x/2011, de scoaterea de sub urm�rire penal� pentru s�vâr�irea 
infrac�iunii de evaziune fiscal� prev�zut� �i pedepsit� de art.9 al.1 lit. c) din Legea 
nr.241/2005 pentru prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale a dl. x, se re�ine c� 
urmare a efectu�rii expertizei contabile dispus� în cauz�, a rezultat c�, pentru perioada 
2007-2008 societatea ar datora bugetului general consolidat de stat o diferen�� de 
impozit pe profit, în sum� de x lei. De asemenea, din aceasta se re�ine c� „Potrivit fi�ei 
sintetice totale pentru contribuabilul SC x SRL x, DGFP Cara�-Severin a retras diferite 
sume de bani din contul societ��ii, prin înfiin�area popririi, cuantumul retragerilor fiind 
mult superior sumei de x lei, în contextul în care aceast� sum� este întradev�r datorat� 
bugetului de stat.” 

 
 Raportat la cele de mai sus, este adev�rat c� Raportul de expertiz� contabil� a 
fost analizat �i evaluat de organul de urm�rire penal�, îns� numai în ceea ce prive�te 
cuantificarea prejudiciului produs prin fapta de evaziune fiscal�, prejudiciu care, în cazul 
examinat nu corespunde cu obliga�iile fiscale determinate de organele de inspec�ie 
fiscal�.  
 

Referitor la concluziile expertizei contabile efectuate în cauz�, respectiv 
evaluarea prejudiciului produs bugetului de stat, de precizat sunt urm�toarele aspecte: 

- din constat�rile exper�ilor contabili rezult� c� pentru perioada 2007-2008, 
societatea datoreaz� la bugetul de bugetul de stat doar o diferen�� de impozit pe profit 
de plat�, în condi�iile în care potrivit Raportul de inspec�ie fiscal� nr. x/31.08.2011 în 
baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale de plat� reprezentând impozit pe profit, TVA 
precum �i accesoriile aferente. 

- în ce prive�te valoarea pierderii fiscale (x lei) pentru anul 2008, luat� în 
considerare de exper�ii contabili la recalcularea profitului impozabil, aceasta este diferit� 
de cea înscris� în declara�ia privind impozitul pe profit pentru anul 2008, respectiv 
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Bilan�ul contabil pentru anul 2008, depuse de societate la organele fiscale, a�a cum a 
fost precizat în prezenta decizie, respectiv la pct. 1”Impozit pe profit”. 

 
 
 
Pentru considerentele ar�tate, în temeiurile actelor normative invocate în 

prezenta decizie, precum �i în baza art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu 
prevederile pct. 11.1 lit.a) din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 

 
 

D E C I D E  
 
 

 Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC x SRL  împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.x/31.08.2011 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr.x/31.08.2011 pentru suma total� de xlei reprezentând: 

- x lei - impozit pe profit suplimentar de plat�; 
 - x lei - accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar de plat�; 
 - x lei - taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�; 
 - x lei - accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�. 
  
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor de atac administrativ �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


