
  
               MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

          AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
           Direcţia Generală a Finanţelor Publice a  judeţului ... 
 Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, ..., jud.  ...

           Tel:  0235315297, 0235314143/429, Fax: +0235317067
       e-mail: admin.vsvsjudx01.vs  @mfinante.r  o             

DECIZIA nr. 177/29.11.2012
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

S.C. "GI" S.R.L.
înregistrată la D.G. F. P. ... sub nr. ----/06.11.2012

Compartimentul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul  Direcţiei  Generale  a 
Finanţelor  Publice  a  judeţului  ...  a  fost  sesizat  de  către  Activitatea  de  Inspecţie 
Fiscală ... prin adresa nr. ---/16.11.2012, înregistrată la D.G.F.P. ... sub nr. --- din data 
de 19.11.2012, cu privire la contestaţia formulată  de S.C. "GI" S.R.L. Cod Unic de 
Înregistrare RO ..., Număr Registrul Comerţului J---/---/--, cu sediul social în ..., str. 
..., bl...., sc. ..., ap. ..., judeţul .... 

Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei  de impunere nr. F-VS ___ din 
data de 28.09.2012 emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-VS___ din data 
de 28.09.2012 încheiat  de către organele de inspecţie  fiscală din  cadrul  D.G.F.P.  - 
Activitatea de Inspecţie Fiscală ...- Serviciul Inspecţie Fiscală 5. 

Obiectul contestaţiei îl constituie suma totală de S lei, reprezentând:
– taxă pe valoarea adăugată în sumă de S1 lei;
– dobânzi - T.V.A. în sumă de S2 lei;     
– penalităţi de întârziere-T.V.A. în sumă de S3 lei;
– impozit  pe  veniturile  din  dividende  distribuite  persoanelor  fizice  în 

sumă de S4 lei;
– dobânzi - impozit pe dividende în sumă de S5 lei;
– penalităţi de întârziere - impozit pe dividende în sumă de S6 lei. 
Contestaţia  a  fost  depusă  în  termenul  prevăzut  de  art.  207  alin.  (1)  din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  în  raport  de  data  comunicării  Deciziei  de 
impunere nr. F-VS ___/28.09.2012, respectiv în data de 12.10.2012 potrivit semnăturii 
şi  ştampilei  de  pe  adresa  de  înaintare  a  deciziei  de  impunere  şi  data  înregistrării  
contestaţiei la D.G.F.P. ... respectiv în data de 06.11.2012, aşa cum rezultă din ştampila 
registraturii acestei instituţii, aplicată pe originalul contestaţiei aflată la dosarul cauzei.

Organul  emitent  al  actului  administrativ  contestat,  în  speţă  Activitatea  de 
Inspecţie  Fiscală  ...  a  întocmit  dosarul  contestaţiei  şi  prin  adresa nr.  ---/16.11.2012 
înregistrată  D.G.F.P.  ...  sub  nr.  ----/19.11.2012  l-a  transmis  Compartimentului 
Soluţionare Contestaţii din cadrul D.G.F.P. ..., împreună cu Referatul privind propunerile 
de soluţionare a contestaţiei nr. ----/16.11.2012 în care se menţionează că împotriva 
S.C. "GI" S.R.L. nu s-a formulat plângere penală şi se propune respingerea în totalitate 
a contestaţiei.

Văzând că în speţă sunt întrunite condiţiile impuse de art. 205, art. 206, art. 207 
alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
Compartimentul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul  D.G.F.P.  ...  se  învesteşte  cu 
pronunţarea asupra contestaţiei formulată de S.C. "GI" S.R.L. din ..., str. ..., bl...., sc. ..., 
ap. ..., judeţul .... 

I.  S.C.  "GI"  S.R.L.  contestă  Decizia  de  impunere  nr.  ___/28.09.2012  pentru 
suma totală de S lei  precizând următoarele:

1.  Referitor  la  taxa pe valoarea adăugată, societatea  arată  că  organul  de 
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inspecţie fiscală a stabilit în mod eronat, T.V.A. suplimentară de plată în cuantum de S1 
lei plus majorări şi penalităţi de întârziere invocând Legea nr. 571/2003 privind Codul  
fiscal, cu modificările şi  completările ulterioare - art.  134^1 ”Faptul generator pentru  
livrările de bunuri şi prestările de servicii (1) Faptul generator intervine la data livrării  
bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol”, 
neţinând cont de art. 134 alin. (5) care precizează:  “În cazul schimbării regimului de 
impozitare  se  va  proceda  la  regularizare  pentru  a  aplica  regimul  de  impozitare  în  
vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii pentru cazurile prevăzute la art.  
134^2 alin. (2) lit. a), numai dacă factura este emisă pentru contravaloarea parţială a  
livrării  de bunuri  sau prestării  de servicii  şi  la  art.  134^2 alin.  (2)  lit.b)  dacă a fost  
încasat  un  avans pentru  plata  parţială  a  livrării  de  bunuri  sau prestării  de  servicii.  
Prevederile acestui aliniat nu se aplică pentru micile întreprinderi prevăzute la art. 152  
care se înregistrează în scopuri de T.V.A. conform art. 153”.

Faţă  de  aceste  prevederi  legale,  deoarece  la  data  emiterii  facturilor  nu  era 
înregistrată ca plătitoare de T.V.A., societatea susţine că în mod eronat, organul de 
inspecţie fiscală a obligat-o să colecteze T.V.A. la livrare fără a ţine seama de faptul 
generator şi exigibilitatea taxei, întrucât facturile erau emise şi încasate în avans, şi nu 
trebuia colectată T.V.A.

2  Cu privire la impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor 
fizice:

-suma de S4 lei  - impozit  pe veniturile  din  dividende distribuite  persoanelor 
fizice, la care se adaugă majorări şi penalităţi este stabilită în mod eronat deoarece 
asociatul nu a luat decizia de a distribui dividende aşa cum prevede Legea nr. 31/1990 
la  art.  67  iar  sumele  retrase  de  administrator  vor  fi  restituite  unităţii  aşa  cum s-a 
angajat.

II.  Prin  Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată 
stabilite de inspecţia fiscală  nr.  F-VS ___/28.09.2012, emisă  de către Activitatea de 
Inspecţie  Fiscală  ...-  Serviciul  Inspecţie  Fiscală  5 din  cadrul  D.G.F.P.  ...  în  baza 
Raportului  de  Inspecţie  Fiscală  înregistrat  sub  nr.  F-VS___/27.09.2012  s-au 
consemnat:

1. Referitor la taxa pe valoarea adăugată:
Organele de inspecţie fiscală au constatat următoarele:
-  în  data de 27.12.2011,  S.C.  "GI"  SRL ...  în  calitate de furnizor  şi  CLUBUL 

SPORTIV ŞCOLAR ---- în calitate de cumpărător (beneficiar) au încheiat un contract de 
furnizare produse având ca obiect livrarea de echipamente profesionale de bucătărie, 
termen de livrare - cel mult două zile de la data semnării contractului.

- în luna decembrie 2011 societatea emite facturi de livrare către partenerul său 
în valoare de x lei fără T.V.A., la data facturării nefiind înregistrată în scopuri de T.V.A. 

-  aprovizionarea s-a efectuat în lunile martie, aprilie şi mai 2012 când societatea 
era deja înregistrată în scopuri de T.V.A. şi prin urmare deduce T.V.A. aferentă facturilor 
privind achiziţia bunurilor.

În raport de aceste constatări, considerându-se că livrarea echipamentelor de 
bucătărie nu putea avea loc în decembrie 2011 ci  ulterior efectuării  operaţiunilor de 
aprovizionare, respectiv în lunile martie, aprilie şi mai, în baza prevederilor art. 128 alin. 
(1), art. 134 alin. (1) şi art. 137, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  pentru  perioada  01.02.2012-30.06.2012  s-a 
stabilit în sarcina S.C. "GI" SRL ..., taxa pe valoarea adăugată de plată în sumă de S1 
lei reprezentând T.V.A. colectată aferentă livrărilor de bunuri către CLUBUL SPORTIV 
ŞCOLAR ___ astfel:

- în luna martie: xx lei, aferentă veniturilor înregistrate în contabilitate în sumă de 
yy lei;

- în luna aprilie: xxx lei, aferentă veniturilor înregistrate în contabilitate în sumă 
de yyy lei;

- în luna mai: xxxx lei, aferentă veniturilor înregistrate în contabilitate în sumă de 
yyyy lei;
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Pentru diferenţele suplimentare constatate la T.V.A. de plată în sumă totală de 
42.398 lei, organul de inspecţie fiscală a calculat, în baza prevederilor art. 119, art. 120 
alin.  (7)  şi  art.  120^1  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  
republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  dobânzi  în  sumă de  S2  lei  şi 
penalităţi  de  întârziere  în  sumă  de  S3  lei,  de  la  data  scadenţei  până  la  data  de 
25.09.2012.

2. Referitor la impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor 
fizice:

Organul de inspecţie fiscală a constatat:
-  în perioada verificată,  societatea nu a înregistrat/declarat/achitat  impozit  pe 

dividende din profitul net realizat în perioada 15.07.2009-30.06.2012;
- administratorul societăţii a retras diverse sume din casierie conform dispoziţiilor 

de plată: 01/2012= --000 lei, 02/2012=--.000 lei, 03/2012= 1--.000 lei, 04/2012= --.000 
lei şi 05/2012= suma de ---00 lei, nerestituite până la data controlului.

Conform prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la control aceste sume au fost tratate ca 
dividende distribuite persoanelor fizice stabilindu-se baza de impozitare în sumă de "D" 
lei căreia îi corespunde un impozit dividende în sumă de S4 lei.

Pentru diferenţele suplimentare de plată constatate la impozitul pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor fizice în sumă totală de S4 lei, organul de inspecţie 
fiscală a calculat, în baza prevederilor art. 119, art. 120 alin. (7) şi art. 120^1 din O.G. 
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, dobânzi în sumă de S5 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 
S6 lei, de la data scadenţei până la data de 25.09.2012.

III. Luând în  considerare susţinerile  organelor  de inspecţie  fiscală,  motivaţiile 
contestatoarei, precum şi actele normative incidente cauzei se reţin următoarele:

În perioada 12.09.2012 - 26.09.2012, S.C. "GI" S.R.L. CUI RO ..., înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J--/---/----, cu sediul social în ..., str. ..., bl...., sc. ..., ap. ...,  
judeţul  ...,  având ca obiect principal  de activitate “Activităţi  ale tur-operatorilor”,  cod 
CAEN/2008 -7912, a fost supusă unei inspecţii fiscale generale care a cuprins:

– perioada 15.07.2009-30.06.2012 - impozit pe dividende;
– perioada 01.02.2012-30.06.2012 -  taxă pe valoarea adăugată. 
1. Referitor la obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală 

în sumă de aa lei din care taxă pe valoarea adaugată colectată în sumă de  S1 lei 
şi  obligaţiile fiscale accesorii  aferente T.V.A. în sumă de S2 lei:

cauza  supusă  soluţionării  D.G.F.P.  ...  prin  Compartimentul  soluţionare  
contestaţii este să se pronunţe dacă în mod corect şi legal, organele de inspecţie  
fiscală  au  stabilit  în  sarcina  S.C.  "GI"  S.R.L.,  obligaţiile  fiscale  suplimentare  
amintite mai sus în condiţiile în care societatea nu era înregistrată în scopuri de  
T.V.A. la data la care a emis facturile de avans dar era înregistrată la data livrării  
bunurilor.

În  fapt,  organul  de  inspecţie  fiscală  a  constatat  că  S.C.  "GI"  S.R.L.  avea 
obligaţia să colecteze în lunile martie, aprilie şi mai 2012, T.V.A. în sumă de S1 lei  
aferentă livrărilor  de echipamente profesionale de bucătărie  în  sumă de x lei  către 
CLUBUL SPORTIV SCOLAR ___ deoarece:

- în data de 27 decembrie 2011 S.C. "GI" S.R.L. a încheiat contracte de furnizare 
de  produse  cu  CLUBUL  SPORTIV  SCOLAR  ___  având  ca  obiect  livrarea  de 
echipamente profesionale de bucătărie;

- în luna decembrie 2011 a emis facturi de livrare către clientul său în care sunt 
înscrise bunurile stipulate în contracte, în sumă totală de x lei,  facturi pe care tot atunci  
le-a şi încasat;

- în facturile emise în luna decembrie 2011 societatea nu a înscris T.V.A. nefiind 
înregistrată în scopuri de T.V.A.;

- începând cu data de 01.02.2012 S.C. "GI" S.R.L. devine plătitor de T.V.A.
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-   în lunile martie,  aprilie şi  mai  2012, S.C. "GI"  S.R.L se aprovizionează cu 
bunurile care fac obiectul contractelor şi  facturilor emise în luna decembrie 2011 îşi 
exercită  dreptul  de  deducere  a  T.V.A.  şi  înregistrează  în  contabilitate  venituri  din 
vânzarea mărfurilor şi cheluieli cu mărfurile vândute.

 S.C. "GI" S.R.L. contestă măsura organului de inspecţie fiscală de a colecta în 
lunile martie, aprilie şi mai, taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri către 
CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR ___ invocând faptul  că la control  nu s-a ţinut cont de 
faptul că la data emiterii facturilor nu era înregistrată în scopuri de T.V.A. şi în acest caz 
se fac aplicabile prevederile art. 134 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privid Codul fiscal:  
care precizează:
 „(5) În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a  
se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării  de bunuri  sau prestării  de  
servicii pentru cazurile prevăzute la art. 134^2 alin. (2) lit. a), numai dacă factura este  
emisă pentru contravaloarea parţială a livrării de bunuri sau a prestării de servicii şi la  
art. 134^2 alin. (2) lit. b), dacă a fost încasat un avans pentru valoarea parţială a livrării  
de bunuri sau a prestării  de servicii. Prevederile acestui alineat nu se aplică pentru  
micile întreprinderi  prevăzute la  art.  152, care se înregistrează în scopuri  de T.V.A.  
conform art. 153.”

 În drept, se fac aplicabile prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările  şi  completările  ulterioare  şi  ale  H.G.  nr.  44/2004  pentru  aprobarea 
Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu 
modificările şi completările ulterioare  în vigoare în perioada supusă verificării fiscale, 
astfel: 
 “Art. 126
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele  
care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) operaţiunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o  
livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi  
în România, în conformitate cu prevederile art. 132 şi 133;
    c)  livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană  
impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), acţionând ca atare;”
 „Art. 128
    Livrarea de bunuri
    (1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de 
bunuri ca şi un proprietar.”

„Art. 134
 Faptul generator şi exigibilitatea - definiţii
    (1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale 
necesare pentru exigibilitatea taxei.
  (2)  Exigibilitatea  taxei  reprezintă  data  la  care  autoritatea  fiscală  devine 
îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata 
taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată.
    (3) Exigibilitatea plăţii taxei reprezintă data la care o persoană are obligaţia de  
a plăti taxa la bugetul statului, conform prevederilor  art. 157 alin. (1). Această 
dată determină şi momentul de la care se datorează majorări de întârziere pentru  
neplata taxei.
    (4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul  
în  vigoare  la  data  la  care  intervine  faptul  generator,  cu  excepţia  cazurilor  
prevăzute la art. 134^2 alin. (2), pentru care se aplică regimul de impozitare în  
vigoare la data exigibilităţii taxei.”
    „Art. 134^1
    (1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării  
serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol.

4



     „Art. 134^2
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
    a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
   b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte  
de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezintă plata parţială sau  
integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării  
sau prestării acestora;”

Norme metodologice:
    16^1. (1) Prevederile art. 134^2 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal se aplică în situaţia în  
care facturile totale ori parţiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au  
fost emise înaintea faptului generator de taxă şi includ şi situaţia în care sunt emise  
facturi pentru avansuri înainte de încasarea acestora.
 „Art. 155
    Facturarea
    (1) Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de  
servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, conform art.  
141 alin. (1) şi (2), trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, cel târziu  
până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator  
al  taxei,  cu excepţia cazului  în care factura a fost  deja emisă.  De asemenea,  
persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar pentru  
suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de  
servicii, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a încasat  
avansurile, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă.”

 Norme metodologice:
    69. (3)  Regularizarea facturilor emise de către furnizori/prestatori pentru avansuri, 
sau în cazul emiterii de facturi parţiale pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii,  
se  realizează  prin  stornarea  facturii  de  avans  la  data  emiterii  facturii  pentru  
contravaloarea integrală a livrării  de bunuri  şi/sau prestării  de servicii.  Stornarea se  
poate  face  separat  sau  pe  aceeaşi  factură  pe  care  se  evidenţiază  contravaloarea  
integrală a livrării de bunuri şi/sau prestării de servicii. Pe factura emisă se va face o  
referire la facturile de avans sau facturile parţiale emise anterior, atunci când se emit  
mai multe facturi  pentru aceeaşi  operaţiune, în conformitate cu prevederile    art.  155   
alin. (5) lit. n) din Codul fiscal. [...]”.

Având în  vedere prevederile  legale mai  sus invocate,  se reţine că  transferul 
dreptului  de  a  dispune  de  bunuri  ca  şi  un  proprietar  reprezintă  livrare  de  bunuri,  
operaţiune impozabilă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată. Exigibilitatea 
taxei  intervine la data livrării  bunurilor.  Prin derogare,  exigibilitatea intervine la data 
emiterii unei facturi înainte de data la care intervine faptul generator sau la data la care 
se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine 
faptul generator (emiterea facturii pentru acesta).

Persoana impozabilă  care  efectuează  o  livrare  de  bunuri  sau o  prestare  de 
servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, conform art. 141 
alin. (1) şi (2) din Codul fiscal, este obligată să emită o factură către fiecare beneficiar,  
cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii  următoare celei  în care ia naştere faptul 
generator al taxei, cu excepţia cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, 
persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar pentru suma 
avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Totodată  se  reţine  că  persoanele  impozabile  care  au încasat  avansuri  de  la 
clienţi  pentru care aveau obligaţia să întocmească facturi de avans au obligaţia să 
procedeze  la  regularizarea  facturilor  emise  pentru  avansuri, operaţiune  care  se 
realizează prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea 
integrală a livrării de bunuri şi/sau prestării de servicii.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reţine că în fapt, în luna 
decembrie 2011 S.C. "GI" S.R.L. a încasat avansuri de la clienţi în sumă de x lei în  
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baza unor facturi şi a contractelor de furnizare de produse al căror obiect constă în 
livrarea de echipamente profesionale de bucătărie, către CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR 
___ avansuri pe care le-a facturat fără T.V.A., societatea nefiind înregistrată în scopuri 
de T.V.A.

Se mai reţine că livrarea efectivă a bunurilor a avut loc în lunile martie, aprilie şi  
mai 2012 (data achiziţionării bunurilor - operaţiune pentru care societatea şi-a exercitat 
dreptul de deducere al T.V.A. înscris pe facturile de achiziţie fiind înregistrată în scopuri 
de T.V.A. din data de 01.02.2012) însă, societatea ignorând prevederile art. 155 alin.(1) 
din  Legea  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu  modificările  şi  completările  ulterioare 
precum şi ale pct. 69(3) din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003,  nu 
a emis facturi pentru livrarea bunurilor şi nu a regularizat facturile pentru avansurile 
încasate  în  luna  decembrie  2011  şi  pe  cale  de  consecinţă  nu  a  colectat  taxa  pe 
valoarea  adăugată  aferentă  operaţiunilor  privind  livrarea  bunurilor  efectuate  ulterior 
înregistrării în scopuri de T.V.A.

În urma verificării, organele de inspecţie fiscală au procedat la colectarea T.V.A. 
în sumă de S1 lei aferentă livrării bunurilor, înregistrate în contabilitate în lunile martie, 
aprilie şi mai în conformitate cu prevederile art. 134 (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  pe  considerentul  că  faptul 
generator şi exigibilitatea taxei intervine la data livrării bunurilor, dată la care societatea 
era înregistrată în scopuri de T.V.A..

În soluţionarea favorabilă a cauzei nu poate fi reţinută critica pe care o aduce 
contestatoarea referitor la modul de interpretate şi aplicare a legii de către echipa de 
inspecţie fiscală în sensul că aceasta din urmă nu a ţinut cont de prevederile art. 134^2 
alin. (5) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal deoarece, după cum am arătat mai  
sus, la control nu s-a colectat taxa pe valoarea adăugată aferentă facturilor emise de în  
luna  decembrie  2011  pentru  încasarea  în  avans  a  contravalorii  tranzacţiei  (când 
societatea  nu era  înregistrată  în  scopuri  de  T.V.A.)  caz  în  care  ar  fi  fost  încălcată 
reglementarea de la alin. (5) al art. 134^2 Cod fiscal) ci a colectat T.V.A. la data la care 
a intervenit faptul generator şi exigibilitatea taxei aferentă livrării bunurilor, respectiv în 
martie, aprilie şi mai 2012, când au fost înregistrate încontabilitate livrarările de bunuri.

Dealtfel, nerespectarea legii referitoare la facturare şi regularizarea avansurilor 
de   către  contestatoare  precum şi  întocmirea  eronată  a  facturilor  în  sensul  că  pe 
facturile emise în decembrie a consemnat denumirea mărfurilor (bunurile care făceau 
obiectul  contractelor  încheiate  cu  Clubul  sportiv)  şi  nu  „contravaloare  avans”  nu  o 
scuteşte  pe  aceasta  de  obligaţia  de  a  colecta  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru 
operaţiunile sale taxabile efectuate după data la care a devenit plătitoare de T.V.A. mai 
ales că în luna decembrie 2011, aşa cum rezultă şi din balanţa de verificare întocmită la 
data de 30.06.2012, aflată la dosarul cauzei, contestatoarea însăşi a tratat operaţiunea 
ca şi avans încasat şi nu ca livrare de bunuri.

Atâta timp cât corect şi  legal,  organul  de inspecţie fiscală a stabilit  că faptul 
generator şi exigibilitatea taxei a intervenit la data livrării bunurilor respectiv în lunile 
martie, aprilie şi mai 2012 nu se poate reţine că la control s-a reconsiderat exigibilitatea  
şi  faptul  generator  pentru  facturile  întocmite  în  luna  decembrie  2011,  cum  eronat 
interpretează petenta.

Faţă de cele de mai sus se reţine că în mod corect şi legal organul de inspecţie 
fiscală a stabilit în sarcina contestatoarei diferenţa suplimentară la taxa pe valoarea 
adăugată în sumă de S1 lei şi pe cale de consecinţă contestaţia pentru acest capăt de 
cerere urmează a se respinge ca neîntemeiată.

 În ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente taxei pe 
valoarea adăugată în sumă de .... lei se reţine că stabilirea de majorări de întârziere 
aferente  taxei  pe  valoarea  adăugată,  în  sarcina  contestatoarei  reprezintă  măsură 
accesorie în raport cu debitul şi având în vedere că în sarcina S.C. "GI" S.R.L. este 
reţinută ca datorată taxa pe valoarea adăugată în sumă de S1 lei, conform principiului 
de drept potrivit căruia secundarul urmează principalul, sunt datorate de către aceasta 
şi  obligaţiile de plată accesorii  în sumă de 1.949 lei  stabilite în temeiul prevederilor 
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art.119,  art.  120  si  120^1  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare pentru perioada 
26.04.2012-25.09.2012.

În consecinţă, contestaţia formulată de S.C. "GI" S.R.L. urmează a fi respinsă ca 
neîntemeiată şi pentru capătul de cerere privind accesoriile în sumă de .... lei, aferente 
T.V.A. din care S2 lei dobânzi şi S3 lei penalităţi de întârziere. 

2. a) Referitor la impozitul pe dividende în sumă de S4 lei:
Direcţia  generală  a  finanţelor  publice  ...  prin  Compartimentul  soluţionare  
contestaţii  este  investită  să  se  pronunţe  asupra  legalităţii  încadrării  plăţilor 
efectuate în scopul personal al administratorului-asociat unic al S.C. "GI" S.R.L.,  
în categoria dividendelor.

În fapt, organul de inspecţie fiscală a constatat că în perioada 01/2012-05/2012 
administratorul societăţi, doamna ..... care este şi asociat unic al acesteia, a încasat 
conform dispoziţiilor de plată  nr. 01/2012 suma de ... lei,  nr. 02/2012 suma de ... lei,  
nr. 03/2012 suma de ....lei, nr. 04/2012 suma de ...lei şi  nr. 05/2012 suma de .. lei şi a 
asimilat  aceste sume, dividendelor  nete ridicate,  Ia  care corespunde un impozit  pe 
dividende stabilit diferenţă control în sumă de S4 Iei ca urmare a aplicării prevederilor 
art. 7, pct. 12, precum şi art. 67, alin. (1) din Codul fiscal.

Potrivit explicaţiilor date în susţinerea contestaţiei formulată împotriva Deciziei 
de impunere nr. F-VS 832/30.07.2012, rezultă că „sumele retrase de administrator vor  
fi restituite unităţii aşa cum şi-a luat angajamentul”.

S-a constatat că, în susţinerea afirmaţiilor sale societatea nu a prezentat niciun 
document justificativ din care să rezulte cele susţinute.

 Legea  nr.571/2003  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, prevede la art.11 că „(1) la stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe  
în  înţelesul  prezentului  cod,  autorităţile  fiscale  pot  să  nu ia  în  considerare  o  
tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzacţii  
pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei.”

Se  reţine  că  prin  raportul  de  inspecţie  fiscală  s-a  constatat  că  deşi  nu  se 
justificau  sumele  ridicate  anterior  din  casieria  unităţii  au  fost  încasate  de  către 
administrator fără nici o contraprestaţie şi nu au fost justificate cu documente din care 
să reiasă cheltuirea acestora în scopul desfăşurării activităţii fiind de fapt sume ridicate 
în favoarea acetuia, şi în consecinţă tratate ca dividende potrivit art.7 alin.1 pct.12 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

În  conformitate  cu  prevederile  art.  7  alin.1  pct.12  şi  alin.2  din  Legea   nr.  
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere 
cele constatate, precum şi faptul că societatea nu a justificat cu documente utilizarea 
sumelor ridicate şi nedecontate în folosul societăţii rezultă implicit că acestea au fost  
utilizate în scopul personal al administratorului-asociat unic.

Pe cale de consecinţă, sumele plătite de persoana juridică care au fost utilizate 
în scop personal reprezintă dividende conform prevederilor art.7 pct.12 alin.2 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care 
societatea datorează un impozit în sumă de S4 lei.

În drept,  potrivit  art.  7 pct.12 din Legea nr.  571/2003 privind Codul fiscal,  cu 
modificările şi completările ulterioare:

“12. dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană  
juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor  
titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele:[…]
Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către  
un participant la persoana juridică depăşeşte preţul pieţei pentru astfel de bunuri sau  
servicii, atunci diferenţa se tratează drept dividend. De asemenea, dacă suma plătită  
de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui acţionar  
sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia, atunci  
suma respectivă este tratată ca dividend.” iar conform art. 67 din acelaşi act normativ:

“(1)  Veniturile  sub  formă  de  dividende,  inclusiv  sume  primite  ca  urmare  a  
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deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii, se impun cu o cotă de 
10% din suma acestora.  Obligaţia  calculării  şi  reţinerii  impozitului  pe veniturile  sub  
formă  de  dividende  revine  persoanelor  juridice  o  dată  cu  plata  dividendelor  către 
acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv  
a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care  
nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat  
bilanţul contabil,  termenul de plată  a impozitului  pe dividende este până  la data de 
31decembrie a anului respectiv.”

Faţă  de  prevederile  legale  de  mai  sus  se  reţine  că  legiuitorul  prevede  că 
dividendele  reprezintă  o  distribuire  în  bani  efectuată  de  persoana  juridică  unui 
participant  drept  consecinţă  a  deţinerii  unor  titluri  de  participare  la  acea  persoană 
juridică.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 7 pct.12 teza a 2-a din Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă suma plătită de o persoană juridică pentru 
bunurile  sau serviciile  furnizate  în  favoarea unui  acţionar  sau asociat  al  persoanei 
juridice  este  efectuată  în  scopul  personal  al  acestuia atunci  suma  respectivă  este 
tratată ca dividend sau  dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau 
serviciile  furnizate  către  un  participant  la  persoana  juridică  depăşeşte  preţul  pieţei 
pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenţa se tratează drept dividend.

În  ceea ce priveşte  susţinerea contestatoarei  conform căreia  sumele ridicate 
urmează a fi  restituite „aşa cum şi-a luat  angajamentul”  se reţine că societatea nu 
dovedeşte aceste susţineri cu documente justificative ori în conformitate cu prevederile 
art.  65(1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală  republicată: 
“Contribuabilul  are  sarcina  de  a  dovedi  actele  şi  faptele  care  au  stat  la  baza  
declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.

Pe cale de consecinţă, sumele ridicate de la casieria unităţii şi nejustificate de 
administrator  ca  fiind  utilizate  în  interesul  activităţii  contribuabilului  reprezintă  sume 
ridicate în scopul personal  al  persoanei  fizice, care din punct de vedere fiscal  sunt 
tratate ca dividende conform prevederilor art. 7 pct.12 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 
privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  se  impun  în  mod 
corespunzător.

Astfel, în temeiul art. 216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  care  precizează:  “Prin 
decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă” coroborat 
cu  pct.11.1  lit.a)  din  Ordinul  nr.  2137/2011  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată,  potrivit  căruia  “11.1.  Contestaţia  poate  fi  respinsă  ca:  a)  
neîntemeiată,  în  situaţia  în  care  argumentele  de  fapt  şi  de  drept  prezentate  în  
susţinerea  contestaţiei  nu  sunt  de  natură  să  modifice  cele  dispuse  prin  actul  
administrativ fiscal atacat”, se va respinge contestaţia ca neîntemeiată pentru impozitul 
pe dividende în sumă de S4 lei.

2. b). În ceea ce priveşte suma de bb lei  din care: 
  S5 lei – dobânzi impozit dividende;
  S6 lei – penalităţi de întârziere impozit dividende,

cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  organele  de  inspecţie  fiscală  au  
stabilit corect şi legal accesoriile de plată în sumă de bb lei aferente diferenţelor  
de impozit pe dividende, in condiţiile în care, prin prezenta decizie s-a reţinut ca  
fiind  datorat  debitul  în  sumă  de  S4  lei  cu  titlul  de  impozit  pe  veniturile  
dindividende distribuite persoanelor fizice.

În fapt, prin Decizia de impunere nr. F-VS ___/28.09.2012 s-au calculat, pentru 
perioada 26.02.2012-25.09.2012, dobânzi în sumă de S5 lei şi penalităţi de întârziere 
la plată în sumă de S6 lei aferente diferenţelor de impozit pe dividende în sumă totală 
de S4 lei (---- lei+--- lei+--lei+-- lei+--- lei).

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 119 , art. 120 şi art. 120^1 din O.G. nr. 92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  în  vigoare  în  perioada  supusă 
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verificării:
“ ART. 119
    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor  
de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere”.
   “ ART. 120
     (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua  
imediat  următoare  termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data  stingerii  sumei  
datorate inclusiv.
    (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea  
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează  
începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a  
stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
    “ART. 120^1
    (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de  
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.
    (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
    a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se  
datorează şi  nu se calculează penalităţi  de întârziere pentru obligaţiile  fiscale  
principale stinse;
    b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de  
întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
    c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere  
este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.
    (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor”.

Având în vedere prevederile legale de mai sus, rezultă că pentru neachitarea la 
scadenţă a obligaţiilor de plată se datorează după acest termen dobânzi şi penalităti de 
întârziere. În cazul diferenţelor suplimentare de creanţe fiscale stabilite de organele de 
inspecţie fiscală dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei  
creanţei  fiscale  pentru  care  s-a  stabilit  diferenţa  şi  pâna  la  data  stingerii  acesteia, 
inclusiv  iar  în  ceea  ce  priveşte  nivelul  penalităţii  de  întârziere  dacă  stingerea  se 
realizează după împlinirea termenului  de 60 de zile prevăzut la lit. b) alin. (2) al art. 
120^1 Cod procedură fiscală, nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile 
fiscale principale rămase nestinse.

Faţă  de  aceste  prevederi  legale  şi  din  analiza  anexei  nr.  4  la  Raportul  de 
inspecţie fiscală denumită “Situaţie privnd calculul impozitului pe dividende, dobânzi şi 
penalităţi  de  întârziere  calculate  până  la  data  de  25.09.2012”  se  reţine  că  aferent 
impozitului pe dividende stabilit suplimentar de plată, neachitat la scadenţă societatea 
datorează dobânzi în sumă de S5 lei  (---- lei  x 181 zile x 0,04% + ---lei x 152 zile 
x0,04%+---lei x121 zile x 0,04%+---lei x 91 zile x 0,04%+-- lei x 61 zile x 0,04%= ---  
lei+-- lei+-- lei+-- lei+-- lei= S5 lei) iar penalităţile de întârziere datorate sunt în sumă de 
S7 lei (S4 leix15%) şi nu S6 lei cum s-a stabilit prin decizia de impunere contestată.

În condiţiile în care la pct. III 2.a) al prezentei decizii s-a reţinut ca fiind datorat 
debitul în sumă de S4 lei reprezentând diferenţe la impozitul pe dividende, rezultă că 
societatea datorează şi suma de S5 lei, cu titlu de dobânzi (majorări) şi penalitătile de 
întârziere  în  sumă de  S7  lei,  reprezentând  măsură  accesorie  în  raport  cu  debitul, 
conform principiului de drept “accesorium sequitur principale” însă nu datorează suma 
de S9 lei cu titlul de penalităţi de întârziere eronat calculate la control.

În raport de cele de mai sus se va respinge contestaţia ca neîntemeiată pentru 
dobânzile  şi  penalităţile  de  întârziere  în  sumă  de  S8  lei  aferente  impozitului  pe 
dividende  datorat  în  sumă  de  S4  lei  pentru  care  contestaţia  a  fost  respinsă  prin 
prezenta  decizie  şi  se  va  admite  contestaţia  pentru  suma  de  S9  lei,  penalităţi  de 
întârziere aferente impozitului pe dividende eronat calculate.

Pentru considerentele arătate, în temeiul prevederilor legale invocate în pezenta 
decizie,  precum şi  în baza prevederilor  art.  216 alin.  (1) din OG nr.92/2003 privind 
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Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, 
coroborate  cu  pct.11.1  lit.  a)  din  OPANAF  nr.  2137/2011  privind  aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, se:

D E C I D E

Art.1. Admiterea parţială a contestaţiei formulată de S.C. "GI" S.R.L. RO ... nr. 
ORC J--/--/----, cu sediul în ..., str. ... bl...., sc. ..., ap. ..., judeţul ... pentru suma de S9 
lei reprezentând penalităţi de întârziere la plată aferente impozitului pe dividende 
şi anularea parţială a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-VS ___/28.09.2012 pentru această sumă.

Art.2. Respingerea parţială a contestaţiei formulată S.C. "GI" S.R.L. RO ... nr. 
ORC J--/--/----, cu sediul în ..., str. ... bl...., sc. ..., ap. ..., judeţul ...  pentru suma de Sr  
lei, din care:

  S1 lei – taxă pe valoarea adăugată;
  S2 lei –  dobânzi taxă pe valoarea adăugată;
  S3 lei –  penalităţi de întârziere taxă pe valoarea adăugată;
  S4 lei – impozit dividende;
  S5 lei – dobânzi impozit dividende;
-   S7 lei – penalităţi de întârziere impozit dividende şi menţinerea acestor 

sume ca datorate şi corect stabilite prin Decizia de impunere nr. F-VS  nr. /28.09.2012 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală emisă de 
D.G.F.P. ... - Activitatea de inspecţie  fiscală.

Art.  3. Decizia  D.G.F.P.  nr.  177/29.11.2012  se  comunică  în  conformitate  cu 
prevederile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare celor în drept.

Art. 4. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate fi atacată la Tribunalul ... în termen de 6 luni de la data comunicării, conform 
prevederilor legale.

DIRECTOR EXECUTIV, 

Red/dact: 4 ex.
V.B
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